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INTRODUÇÃO 

 

A Secretaria de Estado da Administração – SEAD, atendendo ao dispositivos legais previstos 

na lei nº 4.320/64  que institui as normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da união, dos estados, dos municípios e do distrito federal, e a lei 

complementar nº 101/2000, que estabelece as normas de finanças públicas voltadas para a 

responsabilidade na gestão fiscal,  em conformidade com o plano plurianual – PPA (2020-2023)   e 

com a lei orçamentária anual – loa lei n° 2.536/2021, de acordo com os planos de trabalho, vem por 

intermédio deste, apresentar seu relatório de gestão anual contendo os resultados obtidos no exercício 

de 2021, observando as determinações legais 
A SEAD é um órgão público da administração direta, sem personalidade jurídica própria, 

resultante da desconcentração administrativa do estado do amapá – pessoa jurídica de direito público 

interno, sendo ordenadora de despesas relativas aos contratos corporativos e administrativos da 

administração estadual, com exceção daqueles geridos pelas próprias unidades jurisdicionadas - UJ,  

bem como a folha de pagamento do governo do estado do amapá, exceto SESA, SEED, DETRAN, 

UEAP e DEFENAP, com função prioritária de melhor gerir e destinar os recursos públicos.  

O mapa estratégico da secretaria de estado da administração, cuja missão consiste em 

“formular, implementar e gerir a política de gestão de pessoas, patrimônio e serviços corporativos do 

governo do estado do amapá, em benefício da comunidade amapaense”, encontra-se disponível no 

site da SEAD. 

O rol de responsáveis, elaborado nos termos dos artigos 10 e 11 da instrução normativa nº 

01/2017 – TCE/AP, e na forma do anexo II, da DN nº 018/2021-TCE/AP, será enviado em arquivo 

próprio como anexo deste relatório de gestão. Os conteúdos referentes à parte específica do anexo III 

da DN 018/2021 seguem apresentados na sequência deste relatório conforme cronologia da 

metodologia de apresentação deste relatório, no tópico seguinte. 

A SEAD, em conformidade com o PPA 2020-2023, está inserida no eixo desenvolvimento da 

gestão e finanças, sendo responsável pelo gerenciamento e execução dos programas:  

1) gerenciamento administrativo – eixo gestão e finanças;  

2) gestão de desenvolvimento de pessoas; e  

3) gestão de logística e patrimônio, que constituem suas atividades finalísticas e as principais 

realizações do exercício. 

Por meio do sistema integrado de planejamento e administração financeira do estado do amapá 

– SIAFE/AP, registra-se o comprometimento do orçamento para as despesas do exercício. As ações 

desenvolvidas pela unidade foram guiadas pelo quadro de detalhamento de despesas - QDD, o qual 

reforçou as diretrizes orçamentárias anuais e as ações prioritárias, norteando os caminhos da 

secretaria visando melhorar a qualidade dos serviços oferecidos por seus servidores (público interno) 

para os servidores contemplados com os serviços (público externo). 

Diante do exposto, a SEAD apresenta aos órgãos de controles internos, externos e à sociedade 

amapaense o resultado das ações do exercício de 2021, informando as principais atividades 

desenvolvidas em decorrência de sua função finalística, e os resultados atingidos, além de demonstrar 

no seu contexto o detalhamento da execução orçamentária. 

Este relatório também configura um instrumento de prestação de contas para com a sociedade, 

visando o cumprimento da accountability, contendo descrição detalhada do que foi executado ao 

longo do ano, de forma clara e transparente, destacando os principais resultados alcançados pela 

secretaria de estado da administração.  

Para melhor elucidar o conteúdo deste relatório segue a metodologia adotada: 
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METODOLOGIA DE PRODUÇÃO DO RELATÓRIO 

O conteúdo deste relatório de gestão obedeceu aos critérios de apresentação informados pela 

DN 018/2021 do tribunal de contas do estado do amapá (TCE-AP). As informações contidas neste 

relatório foram retiradas dos relatórios de gestão anual, elaborados pelos setores e enviados para a 

assessoria de desenvolvimento institucional – ADINS para sua consolidação, conforme exposto no 

quadro disponibilizado no link: Metodologia de Produção, pode-se evidenciar os itens que não se 

aplicam a esta secretaria, bem como os itens que não foram atendidos e suas respectivas justificativas. 

Além disto, para melhor evidenciação quanto à construção do RG, foi também informado neste 

quadro quais informações foram respondidas por cada setor no âmbito da secretaria de estado da 

administração do governo do estado do amapá (SEAD-AP). 
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1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA SEAD  

1.1. Identificação  

 

1.2. Finalidade e Competências institucionais:  

Considerando os atributos da Unidade, elencados na tabela constante no item 1, ressalta-se 

que a SEAD é um órgão público, mantido pelo Estado. Não possui autonomia financeira. A Gestão 

de Pessoas e Administração Patrimonial e Logística do Estado compõem suas atividades finalísticas, 

conforme finalidades e competências destacadas abaixo. As normas regulamentares e regimentais, e 

os Decretos de criação e funcionalidade que disciplinam as ações do órgão estão contidos no item 1.1 

deste relatório, não podendo agir em contrário ao que preconiza a legislação institucional. 

 
SIGLA 

DA 

UNIDADE 

NOME DA 

UNIDADE 

PRINCIPAIS FINALIDADES E COMPETÊNCIAS  

Identificação 

Poder: Executivo Data de criação: 1997  

Nome completo: Secretaria de Estado da Administração 

Denominação abreviada: SEAD  Data de criação: 1997 

Código na Loa: 13101 

Situação Operacional: Em atividade  

Natureza jurídica: Órgão da Administração Pública 

Atividade Principal: Eixo Gestão e Finanças/ Gestão de Pessoas, Patrimônio, Logística e Documental. 

Código do Cnae: 8411- 6/00 

Contatos 

Telefones de contato: (96) 3084 – 8000/8002 

Endereço postal: Av. FAB, 87- Centro Administrativo – Macapá-AP- CEP. 68900- 073 

Página na internet: sead.portal.ap.gov.br 

Acesso ao cidadão: https://sead.portal.ap.gov.br/faleconosco 

Normas de criação: Decreto Estadual Nº 0148 de 23 de Janeiro de 1998. 

Normas relacionadas à gestão e estrutura: Decreto Estadual nº 0148, de 23 de Janeiro de 1998 

Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade: Departamento de Imprensa Oficial, site da Secretaria. 

Códigos e nome da Unidade Gestora no SIAFE: 

Órgão: Secretaria de Estado da Administração Cód.: 130101 Unidade Gestora Orçamentária             Cód.: 13101 

Normas Regulamentares e Regimentais  

Decreto nº 0422 de 09 de abril de 2019 – aprova o regulamento da Secretaria de Estado da Administração e dá outra 
providencias. 

Lei nº 0638 de 14 de dezembro de 2001 - Dispõe sobre a alteração do art. 25, da Lei n. º 0338, de 16 de abril de 1997 

e dá outras providências. 

Lei nº 0338, de 16 de abril de 1997 - Dispõe sobre a Organização do Poder Executivo do Estado do Amapá e dá 

outras providências 

Decreto nº 0148, de 23 de janeiro de 1998 – Dispõe sobre a regulamentação da Secretaria de Estado da 

Administração, revogado a partir de 09 de abril de 2019. 

Decreto nº 1598, de 03 de maio de 2016 – dispõe sobre a Estruturação, a organização e administração do Sistema 

Integrado de Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento – SIGRH. 

Decreto nº 0001, de 02 de janeiro de 2017 – prorroga o prazo das gerências e dá outras providências.  

Número de Servidores/Colaboradores 

692 servidores lotados na SEAD e anexos. 

Perfil da secretaria 

Base de atuação: Gestão de pessoas, patrimônio, materiais e serviços do governo do Estado do Amapá 

Principal Traço da Cultura: Inovação 

A cultura da Instituição valoriza: Comprometimento 
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SEAD Secretaria de 

Estado da 

Administração. 

Art. 4º. Constituem competências da Secretaria de Estado da Administração:  

I- Formular e executar as políticas públicas e diretrizes operacionais necessárias ao 

funcionamento da Administração Pública Estadual no âmbito de sua competência;  

II- Propor, coordenar e executar as ações relativas às políticas públicas de 

recrutamento, seleção, alocação, acompanhamento, manutenção, desenvolvimento e 

avaliação de desempenho funcional, planejamento e administração de carreiras, 

remuneração e benefícios aos servidores do Estado;  

III- gerenciar as informações funcionais e financeiras dos servidores do Estado;  

IV- Propor, coordenar e executar as ações relativas à política de desenvolvimento de 

gestão pública;  

V- Propor, coordenar e executar as ações relativas à política de recursos logísticos e 
patrimônio do Estado; gerenciar os sistemas estruturantes de recursos humanos, 

recursos materiais, patrimônio, administração da frota, protocolo e portal de compras;  

VI- Normatizar as ações pertinentes às políticas de gestão de pessoas, 

desenvolvimento de gestão e gestão de material e patrimônio para o sistema 

administrativo estadual;  

VII- planejar, coordenar, executar e controlar as ações relativas à concessão de auxílio-

transporte aos servidores dos órgãos da Administração Pública Estadual em 

consonância com a legislação vigente; e  

VIII- planejar, normatizar, coordenar, executar, monitorar e avaliar as políticas 

públicas de saúde ocupacional, medicina e segurança do trabalho e perícia médica.  

 
   Fonte: Decreto nº 0422 de 09 de abril de 2019 – Altera a Lei nº 0638 de 14 de dezembro de 2001  
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1.3. Organograma funcional   

O organograma abaixo foi estruturado de acordo com o Decreto nº 0422 de 09 de abril de 2019, a legislação vigente e o regimento da Secretaria 

de Estado da Administração. 
Figura 1: Organograma 
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1.3.1. Descrição do Organograma 

I. SAGEP 

A Secretaria Adjunta de Gestão de Pessoas, como unidade de atuação estratégica, auxilia o 

Secretário (a) de Estado da Administração no desempenho de suas atribuições exercendo a 

supervisão, a coordenação e o controle das políticas públicas na área de gestão de pessoas;  

II. SALOG  

A Secretaria Adjunta de Logística, como unidade de atuação estratégica, auxilia o Secretário 

(a) de Administração na gestão das políticas públicas e dos sistemas de gestão de competência 

institucional, visando contribuir para aumentar a eficiência e a efetividade das ações da Secretaria de 

Estado de Administração;  

III. GABINETE 

O Gabinete da Secretaria de Estado da Administração, unidade responsável pelo suporte ao 

Secretário de Administração e Secretários Adjuntos;  

IV. ADINS 

À Assessoria de Desenvolvimento Institucional compete coordenar e consolidar o 

planejamento, a elaboração da proposta orçamentária, controlar o orçamento, promover o 

desenvolvimento de competências e habilidades das pessoas e da modernização da gestão, no âmbito 

da instituição;  

V. ACI 

As competências e atribuições da Assessoria de Controle Interno serão aquelas definidas em 

normas da Controladoria Geral do Estado;  

VI. CGP 

À Coordenadoria Gestão de Pessoas, compete formular políticas públicas, definir normas e 

coordenar as ações de planejamento, desenvolvimento, seleção de pessoas, gestão de carreiras e 

remuneração dos servidores no âmbito do Poder Executivo Estadual, em articulação com os órgãos 

setoriais de recursos humanos do Estado; 

Ao Núcleo de Legislação de Pessoal, compete coordenar as atividades relacionadas à análise 

e normatização da legislação de pessoal no âmbito do Governo do Estado do Amapá; assessorar a 

coordenadoria de gestão de pessoas, no âmbito de suas atribuições; 

À Unidade de Análises compete analisar processos e emitir parecer técnico-jurídico que 

versem sobre direitos e deveres do servidor público estadual; analisar certidões de tempo de serviço 

e manifestar-se sobre a legalidade, veracidade e efeitos das averbações requeridas;  

À Unidade de Normas compete prestar assessoria técnica-jurídica quanto à elaboração de atos 

normativos relacionados à gestão de pessoas para as unidades administrativas da Secretaria de Estado 

de Administração; examinar, instruir e emitir parecer técnico jurídico nos processos administrativos 

referentes às demandas de legislação de pessoal;  

Ao Núcleo de Controle de Pessoal compete organizar o cadastro central dos servidores, 

empregados públicos e comissionados da Administração Pública Estadual, de forma a sistematizar, 

atualizar, aperfeiçoar e disponibilizar informações relativas a dados pessoais e funcionais;  

À Unidade de Progressão Funcional compete analisar e qualificar os processos de concessão 

de progressão funcional dos servidores públicos do Estado do Amapá; gerenciar o processo de 

avaliação de desempenho visando à progressão funcional;  

À Unidade de Controle e Avaliação de Desempenho e Estágio Probatório, compete coordenar, 

normatizar, supervisionar, orientar e emitir parecer nos processos administrativos referentes à 

avalição do desempenho e estágio probatório, do quadro de servidores público do Governo Estado do 

Amapá;  

À Unidade de Controle e Concessão de Licenças compete coordenar, normatizar, 

supervisionar, orientar, instruir e emitir parecer nos processos administrativos referentes à concessão 

de licenças, do quadro de servidores público do Governo Estado do Amapá;  
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À Unidade de Controle de Cargos e Salários compete controlar, coordenar, elaborar e 

acompanhar a implementação dos planos de cargos, carreiras e remuneração da administração pública 

estadual; efetuar o controle de cargos efetivos, comissionados, funções permanentes e gratificadas, 

no que diz respeito à criação, à alteração, à extinção, ao provimento, à vacância e à movimentação 

das funções gratificadas;  

Ao Núcleo de Desenvolvimento de Pessoal, compete propor política públicas e diretrizes 

referentes ao desenvolvimento profissional dos servidores estaduais em consonância com as 

necessidades e interesse do Estado;  

À Unidade de Planejamento e Seleção de Pessoal compete realizar a instrução do processo 

administrativo, contendo termo de referência e minuta do contrato para a realização do processo de 

seleção de provimento de servidores públicos no âmbito do Governo do Estado do Amapá;  

Ao Núcleo de Consignações, compete realizar a gestão das consignações compulsórias e 

facultativas dos servidores públicos do Governo do Estado do Amapá; elaborar, publicar, aplicar, 

fiscalizar, gerenciar e fazer cumprir, pelos órgãos consignantes, pelos consignados e instituições 

consignatárias, as regras e procedimentos desses descontos, até o limite estabelecido em ato do Chefe 

do Poder Executivo Estadual;  

À Unidade Atendimento ao Servidor e Consignatárias, compete emitir relatórios gerenciais 

de acompanhamento dos dados do sistema, de repasse e ratificação de valores, consignados pelo 

Governo do Estado do Amapá às consignatárias, considerando as ocorrências referentes aos descontos 

na folha de pagamento de servidores;  

Ao Núcleo da Folha de Pagamento, compete coordenar, organizar e acompanhar as atividades 

inerentes à gestão da folha de pagamento no âmbito da Administração Pública Estadual; acompanhar 

e avaliar as despesas com pessoal através de relatórios gerenciais, objetivando subsidiar decisões de 

governo na área de recursos humanos;  

À Unidade de Registro, Validação e Envio de Dados compete monitorar o Sistema de 

Informações Gerenciais de Recursos Humanos, validando as informações geradas; executar o 

controle de dados e estatísticas referentes a folha de pagamento;  

À Unidade de Processos Judiciais compete realizar atos administrativo nos processos 

judiciais, para o cumprimento das determinações impostas juridicamente, analisando as 

manifestações apresentadas pelos setoriais da Secretaria, adequando-os as legislações vigentes;  

À Unidade de Processos Administrativos compete realizar atos administrativos visando o 

cumprimento das determinações impostas, analisando as manifestações apresentadas pelos setoriais 

da Secretaria, adequando-os as legislações vigentes;  

À Unidade de Vale Transporte, compete coordenar, executar e controlar as ações relativas à 

concessão de auxílio-transporte aos servidores dos órgãos da Administração Pública Estadual em 

consonância com a legislação vigente;  

À Unidade de Controle e Auditoria de Folha de Pagamento, compete definir, implementar e 

controlar o processo de auditoria permanente das atividades relativas à folha de pagamento em 

articulação com a Assessoria de Controle Interno e gerenciar as informações prestadas aos órgãos de 

controle, conforme determinações legais;  

Ao Núcleo de Acompanhamento de Servidores Federais, compete realizar a gestão do 

convênio entre o Governo do Estado do Amapá e a União Federativa do Brasil; prestar as informações 

referentes aos servidores federais em cumprimento ao disposto nos convênios, firmados entre o 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e o Governo do Estado do Amapá;  

À Unidade de Atendimento de Servidores Federais compete proceder o atendimento aos 

servidores federais para orientar em relação aos pleitos de seus direitos; proceder o controle de 

frequência, escala de férias, licenças, movimentação e a lotação do servidor federal, nos Órgão da 

Administração Estadual;  
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Ao Núcleo de Perícia Médica, compete propor normas, diretrizes e procedimentos técnicos 

para a operacionalização das ações na área de perícia médica em consonância com a Política de Saúde 

do Servidor;  

À Unidade de Controle e Monitoramento de Perícias, compete realizar perícia médica nos 

servidores para fins de ingresso no serviço público, reabilitação, readaptação e concessão de 

benefícios. 

 

VII. CGPL  
À Coordenadoria de Gestão Patrimonial e Logística diretamente subordinada ao Secretário 

Adjunto de Logística/SEAD, compete propor políticas públicas, definir normas, planejar, promover 

ações de gestão de patrimônio mobiliário, imobiliário, almoxarifado, abastecimento, comunicação 

administrativa e publicação de atos oficiais no âmbito do Governo do Estado do Amapá;  

Ao Núcleo de Imprensa Oficial compete planejar ações e projetos para fortalecer as políticas 

de publicação de atos oficiais do Governo do Estado do Amapá; planejar, dirigir, orientar, 

supervisionar, avaliar e controlar as atividades da Imprensa Oficial; estabelecer a padronização para 

as publicações oficiais no Diário Oficial do Estado do Amapá;  

À Unidade de Produção, Editoração e Revisão, compete realizar a produção, editoração e 

revisão das matérias a serem submetidas a publicação do diário oficial; tonar público os atos 

administrativos do Governo do Estado do Amapá disponibilizando as publicações oficiais em meios 

eletrônicos;  

À Unidade de Administração compete elaborar planejamento de necessidades, visando prever 

investimentos, aquisição de equipamentos, serviços, suprimentos e materiais de consumo para atender 

as atividades desenvolvidas pela imprensa oficial; realizar a emissão de faturamento e cobranças dos 

produtos e serviços realizados pela Imprensa Oficial, na forma da legislação vigente;  

Ao Núcleo de Gestão Documental Administrativa compete planejar, coordenar, publicar e 

avaliar as atividades de comunicação administrativa no que está relacionado aos atos oficiais no 

âmbito do Governo do Estado do Amapá;  

À Unidade de Normas e Procedimentos Documentais compete estabelecer manuais com 

modelos padrões de documentos oficiais para comunicação no âmbito do Governo do Estado do 

Amapá;  

Ao Núcleo de Administração Patrimonial, compete realizar a integração das unidades técnicas 

e operacionais de patrimônio imobiliário, mobiliário e almoxarifado de todos os órgãos e entidades 

do Estado, buscando adequá-los à política vigente implementada pelo Sistema de Gestão do 

Patrimônio do Estado, uniformizando, racionalizando e modernizando instrumentos de controle e 

procedimentos;  

À Unidade de Almoxarifado Central, compete receber materiais mediante a apresentação de 

inventário comprovando a quantidade e o estado de conservação dos mesmos e armazenar de forma 

adequada, em local apropriado e seguro até a distribuição aos órgãos destinatários; elaborar relatórios 

gerenciais de relatório de entrada e saída de material, observando a classificação, especificações e a 

legislação pertinente de todos o patrimônio dos órgãos do Governo do Estado do Amapá;  

À Unidade de Cadastro e Controle de Bens Móveis, compete contribuir na elaboração de 

normas, formulários e manuais de procedimentos visando disciplinar e padronizar as atividades 

pertinentes à administração de bens móveis do Governo do Estado do Amapá;  

À Unidade de Administração de Bens Imóveis, compete realizar e acompanhar os trâmites 

referentes a convênios firmados que envolvam imóveis do Estado; realizar análise dos processos 

referentes às cessões de imóveis, colaborando para sua agilização;  

Ao Núcleo de Transportes e Abastecimento, compete planejar, controlar e monitorar a 

execução das atividades relacionadas ao controle de veículos cadastrados na Central de 

Abastecimento do Governo do Estado do Amapá, de acordo com as normas e procedimentos 

estabelecidos pela Secretaria de Estado da Administração;  
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À Unidade de Controle e Gestão de Combustível, compete abastecer a frota de veículos 

devidamente credenciados na Central de Abastecimento; realizar a distribuição de cotas para o 

abastecimento dos veículos, conforme sistema de informação adotados pela Secretaria de Estado da 

Administração.  

VIII. COSIC 

À Coordenadoria de Sistemas Corporativos, diretamente subordinada ao Secretário Adjunto 

de Gestão de Logística, compete, atuar no planejamento e na implantação de todo e quaisquer projetos 

de Tecnologia da Informação sob gestão da Secretaria de Estado da Administração que tenham 

abrangência corporativa no âmbito do Governo do Estado do Amapá;  

Ao Núcleo de Relacionamento e Gestão de Processos, compete planejar, acompanhar, 

controlar e monitorar todo e quaisquer assuntos relacionados aos atendimentos de usuários no que 

estiver relacionado a Tecnologia da Informação com abrangência corporativa sob gestão da Secretaria 

de Estado da Administração;  

À Unidade de Atendimento aos Usuários, compete manter a gestão dos dados das solicitações 

dos usuários dos sistemas corporativos sob gestão da Secretaria de Estado da Administração, no que 

concerne a esclarecimentos de dúvidas, reclamações, requisições de serviço e registro de problemas 

relacionados às funcionalidades e rotinas dos sistemas e aplicações;  

À Unidade de Gestão de Processos, compete assessorar os setoriais nos assuntos relacionados 

a análise de requisitos e funcionalidades dos sistemas corporativos sob gestão da Secretaria de Estado 

da Administração. 

IX. CAF 

À Coordenadoria de Administrativa Financeira compete programar, coordenar, supervisionar, 

orientar e controlar a execução das atividades setoriais nas áreas de pessoal, tecnologia da informação, 

comunicações administrativas, material, patrimônio, serviços gerais, transporte, finanças, contratos e 

convênios de acordo com as normas estabelecidas pelos sistemas organizados.  

Ao Núcleo de Gestão Administrativa compete coordenar, supervisionar e avaliar as atividades 

de pessoal, comunicações administrativas, material, patrimônio, serviços gerais, transporte e 

tecnologia da informação.  

Unidade de Finanças, compete observar e fazer observar as diretrizes e normas técnicas 

emitidas pelo órgão central do sistema estadual de administração financeira, bem como, assistir à 

instituição nas matérias a ela referentes;  

À Unidade de Pessoal, compete observar e fazer cumprir as diretrizes e normas técnicas 

emitidas pelo órgão central do sistema estadual de gestão de pessoas, bem como, assistir à instituição 

nas matérias a ela referentes;  

À Unidade de Comunicação e Logística, compete cumprir e fazer cumprir as diretrizes, 

normas e regulamentos inerentes a atividade de transportes, serviços gerais, material, patrimônio e 

comunicação administrativa no âmbito da Secretaria de Estado da Administração e seus anexos;  

À Unidade de Tecnologia da Informação, compete coordenar as atividades de Tecnologia da 

Informação e Comunicação no âmbito da Secretaria de Estado de Administração, respondendo pela 

manutenção de rede lógica para redes de computadores, manutenção de equipamentos de informática, 

bem como no suporte e desenvolvimento de aplicações e banco de dados;  

Ao Núcleo de Contratos e Compras, compete estudar, pesquisar, planejar, acompanhar, propor 

e avaliar a execução das atividades de compras governamentais visando o aprimoramento contínuo, 

permanente e articulado da Administração Pública Estadual;  

À Unidade de Contratos Administrativos e Corporativos compete cumprir e fazer cumprir 

todas as normas e legislações vigentes no que diz respeito a Contratos e Convênios; elaborar Termos 

de Cooperação Técnica, Convênios, Contratos, Parcerias, Acordos e outros instrumentos, bem como, 

extratos de publicações dos atos em que a Secretaria de Estado de Administração participe como 

contratante ou interveniente, assim como controlar todas as suas vigências;  



 

       

24 

À Unidade de Gestão de Compras, compete: analisar, instruir e acompanhar os processos de 

aquisição de materiais e contratação e serviços no âmbito da Secretaria de Estado de Administração, 

bem como os corporativos do Governo do Estado do Amapá;  

O Instituto de Previdência do Estado do Amapá, a Escola de Administração Pública e o 

Sistema Integrado de Atendimento ao Cidadão, vinculados a Secretaria de Estado da Administração, 

possuem estrutura, organização e funcionamento de acordo com ordenamentos jurídicos próprios.  

Constituem atribuições do Secretário de Estado da Administração desenvolver a coordenação 

estratégica da instituição e, ainda, formular e coordenar as políticas públicas e diretrizes operacionais 

nas áreas de gestão de pessoas, gestão de saúde ocupacional, gestão de logística, gestão do patrimônio 

do Estado. 

X. Atribuições dos cargos 

Aos Secretários Adjuntos, além de substituir o titular da Secretaria de Estado da 

Administração em suas ausências e impedimentos, cabem as seguintes atribuições:  

Coordenar as ações relativas ao planejamento, monitoramento e a avaliação das ações da 

Secretaria;  

Ao Chefe de Gabinete cabe submeter à apreciação do Secretário titular e dos Adjuntos os 

assuntos que constituem atribuições da gestão, bem como substituí-los em suas ausências e 

impedimentos. 

Constituem atribuições básicas dos Coordenadores e assessores prestar assessoramento ao 

Secretário titular e Adjuntos do órgão nas atividades relativas ao gerenciamento das ações da sua área 

de atuação; programar, orientar, dirigir, coordenar, supervisionar, controlar e avaliar as atividades a 

cargo da respectiva unidade; elaborar e encaminhar ao superior imediato os relatórios periódicos, ou 

quando solicitado, sobre as atividades da respectiva unidade; 

Constituem atribuições dos Assessores Técnicos assessorar o Secretário e os Secretários 

Adjuntos com vistas à tomada de decisão; examinar e emitir parecer a respeito de assuntos relativos 

à Secretaria, quando solicitado pelo Secretário; assessorar o Secretário na elaboração de informações 

à Procuradoria-Geral do Estado, com vistas à defesa do Estado nas ações judiciais, mediante 

orientações dos respectivos Assistentes Jurídicos e Núcleos Jurídicos da Secretaria;  

Constituem atribuições dos Assessores da Agenda do Servidor propor, avaliar e formular 

políticas públicas voltadas à gestão de pessoas no Estado do Amapá; coordenar, propor e articular 

uma mesa de negociação permanente entre o Governo Estadual e as Entidades representativas dos 

servidores públicos, pautadas pelo diálogo, transparência visando à efetivação dos direitos e garantias 

aos servidores públicos estaduais;  

Constituem atribuições básicas dos Gerentes de Núcleos e Chefes de Unidades assessorar os 

superiores imediatos nos assuntos relacionados às suas atribuições; executar as atividades 

desenvolvidas pela unidade, emitir parecer e despachos dos processos submetidos à sua apreciação. 

 

1.3.2. Apresentação dos nomes dos titulares de áreas estratégicas:  

 
DESCRITIVO DE CARGOS 

  NOME E DESCRIÇÃO DO CARGO 

1 SUELEM AMORAS TAVORA FURTADO  

  
Secretário de Estado da Administração, CDS-5, nomeada pelo Decreto 1535 a contar de 01.05.18, publicado no DOE. 6679 

de 14.05.18.  

2 REGINA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE 

  
Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas, Subsídio-4, nomeada pelo Decreto 1531/Republicado, a contar de 01.05.18, 

publicado no DOE. 6689 de 29.05.18.  

3 JOSÉ MARLÚCIO ALCANTARA DE ALMEIDA 

  
Secretário Adjunto de Gestão Patrimonial e Logística, Subsídio-4, nomeada pelo Decreto 1531/Republicado, a contar de 
01.05.18, publicado no DOE. 6689 de 29.05.18.  

4 JHONATAN COSTA DE ALMEIDA 
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Coordenador da Coordenadoria de Gestão Patrimonial e Logística, CDS-4, nomeado pelo Dec. 2717 de 14/08/2020, 

publicado no DOE. 7234 de 14/08/2020 a 30/08/2021 DECRETO Nº 3273 DE 09 DE SETEMBRO DE 2021 

3 HILTON ROGERIO MAIA CARDOSO 

  
Coordenador/Coordenadoria de Gestão Patrimonial e Logística, Código CDS-4, DECRETO Nº 4456 DE 29 DE 

NOVEMBRO DE 2021  até 14/12/2021 DECRETO Nº 4674 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021 

4 HANNAH PIRES CAJUEIRO 

  
Chefe de Gabinete/Gabinete, CDS-4, nomeada pelo Decreto pelo Dec. 2717 de 14/08/2020, publicado no DOE. 7234 de 

14/08/2020 

5 ASTRID MARIA DOS SANTOS CAVALCANTE  

  
Coordenadora da Coordenadoria de Gestão de Pessoas, CDS-4, nomeada pelo Decreto 1531/Republicado, de 01.05.18, 

publicado no DOE. 6689 de 29.05.18.  

6 ELIELSON LIMA CARDOSO 

  
Gerente do Núcleo de Legislação de Pessoal/CGP, CDS-3, DEC. 2459 DE 04/08/2020 SEAD até 08/10/2021 DECRETO 

Nº 3775 DE 15 DE OUTUBRO DE 2021 

7 LUCAS VINICIUS SILVA ABRANTES 

  
Gerente do Núcleo de Legislação de Pessoal/CGP, CDS-3, SEAD, nomeado pelo Dec. 3776 de 15/10/2021, publicado no 

DOE. 7524 de 15/10/2021. 

8 EDINALVA MORAIS DA SILVA NOGUEIRA 

  
Gerente do Núcleo de Controle de Pessoal/CGP, CDS-3.  Nomeado pelo Dec. 1531 de 11/05/2018, publicado no DOE. 6678 

de 11/05/2018. 

9 ILANA CRISTINA VILHENA SILVA  

  
Gerente do Núcleo de Desenvolvimento Pessoal/CGP, CDS-3, nomeada pelo Decreto 2908 de 03.08.18, publicado no DOE. 

6734 de 03.08.18.  

10 FELIPE SCHALBLICH CARDOSO 

  
Gerente Núcleo/ Núcleo Consignações/CGP, CDS-3, nomeado pelo Dec. 3202 de 21/09/2020, publicado no DOE. 7260 de 

21/09/2020. 

11 DINALDO PEREIRA DA TRINDADE  

  
Gerente do Núcleo de Folha de Pagamento/CGP – CDS -3, nomeado pelo Decreto nº 1531, republicado, a contar de 
01.05.2018, publicado no DOE 6689 de 29.01.2018. 

12 ODILENE MARGARIDA LIMA TAVARES  

  
Gerente do Núcleo de Acompanhamento Servidores Federais/CGP, CDS-3, SEAD, nomeada pelo Decreto 3727 a contar de 

19.09.18, publicado no DOE. 6766 de 21.09.18.  

13 HERALDO RODRIGUES RIBEIRO 

  
Gerente do Núcleo de Perícia Médica /CGP, CDS-3, nomeado pelo Decreto 3173, a contar de 14.06.2019, publicado no 

DOE. 6964 de 22.07.2019.  

14 MAURYANE PACHECO CARDOSO  

  
Gerente do Núcleo de Imprensa Oficial/CGPL, CDS-3, nomeada pelo Decreto 0410 de 31/01/2020, publicado no DOE 7096 

de 31/01/2020 

15 ALEX ALMEIDA RODRIGUES DA SILVA 

  
Gerente do Núcleo de Gestão Documental/CGPL, CDS-3, nomeado pelo Decreto 1707 de 11/05/2020, publicado no DOE. 

7164 de 11/05/2020 

16 RENATA ABDON DE SÁ SEIXAS 

  
Gerente do Núcleo de Administração Patrimonial/CGPL, CDS-3, nomeada Pelo Dec. 2717 de 14/08/2020, publicado no 

DOE. 7234 de 14/08/2020 ATÉ 01/11/2021 DECRETO Nº 4053 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021 

17 DANIEL FERREIRA MACHADO 

  
Gerente do Núcleo de Administração Patrimonial/CGPL, CDS-3, nomeado Pelo Dec.4054 de 04/11/2021, publicado no 

DOE. 7537 de 04/11/2021 

18 ADRIANO DOS SANTOS SANTOS 

  Gerente do Núcleo de Transportes e Abastecimento/CGPL, CDS-3, nomeado pelo Decreto 1531 de 11/05/2018 

19 DIEGO DE ARAUJO E LIMA 

  
Coordenador da Coordenadoria de Sistemas Corporativos, CDS-4, nomeado pelo Decreto 3757 de 02.09.2019, publicado 

no DOE 6993 de 02/09/2019 

19 RODRIGO GUEDES PIMENTEL  

  
Gerente do Núcleo de Relacionamento e Gestão de Processos/COSIC, CDS-3, nomeado pelo Decreto 5394/2019, publicado 

no DOE 7065 de 17/12/2019 

20 LUIZIENIS AMANAJÁS CORREIA FARIAS 

  
Coordenadora da Coordenadoria de Adm. Financeira, CDS-4, nomeada pelo Dec. 2717 de 14/08/2020, publicado no DOE. 

7234 de 14/08/2020 

21 SILVIA MARIA SOUSA DOS SANTOS 
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Gerente do Núcleo de Gestão Administrativa/CAF, CDS-3, nomeada pelo Decreto nomeada pelo Dec. 2717 de 14/08/2020, 

publicado no DOE. 7234 de 14/08/2020 

22 MARIA IRACI SILVA DA CRUZ 

  
Gerente do Núcleo de Contratos e Compras/CAF, CDS-3, nomeada pelo Decreto nº1993, a contar de 29.04.2019, publicado 

no DOE 6912, de 06.05.2019. Até 11/03/2021 DECRETO Nº 1078 DE 06 DE ABRIL DE 2021 

23 ROSA DALVA GONÇALVES DE OLIVEIRA 

  Gerente Setorial de Articulação Institucional do Projeto/NGDA/CGPL – CDS-2, nomeada pelo Decreto 1521 de 11/05/2018 

24 JOSÉ EUCI SOUZA DE ALMEIDA 

  
Gerente de projeto de Articulação Institucional de Desenvolvimento Setorial da Gestão/NGDA/CGPL – CDS-2, nomeada 

pelo Decreto nº1993. 

25 MARIA BETANIA GALVÃO VERAS 

  
Gerente de Mobilização e Articulação Institucional do Núcleo de Controle de Pessoal – CDS-1, nomeada pelo Decreto 

nº1993. 

26 ANA IZABEL TAVARES DA SILVEIRA 

  Gerente de Articulação Institucional, CDS-2, nomeada pelo Decreto 3990 de 12/09/2019. 

27 ELIZETE SILVA SANTOS 

  Gerente de Articulação Institucional, CDS-2, nomeada pelo Decreto 3990 de 12/09/2019. 

28 SANNY MARGARETH COSTA DE SOUZA 

  
Gerente Geral de Articulação Institucional de Desenvolvimento Setorial da Gestão, CDS-3, nomeada pelo Decreto 4491 de 

16/10/2019. 

29 SUZANA TENÓRIO DOS SANTOS 

  Gerente Geral Institucional de Desenvolvimento Setorial da Gestão, CDS-3, nomeada pelo Decreto 4491 de 16/10/2019. 

30 JOSÉ ALBERTO DA SILVA TORRES FILHO    

  
Assessor de Controle Interno, CDS-3, SEAD, nomeado pelo Dec. 2717 de 14/08/2020, publicado no DOE. 7234 de 

14/08/2020 ATÉ 08/06/2021 DECRETO Nº 1944 DE 08 DE JUNHO DE 2021 

31 EDSON DE JESUS MOREIRA 

  
Assessor técnico de Controle Interno, CDS-2, SEAD, nomeado pelo Dec. 2717 de 14/08/2020, publicado no DOE. 7234 de 

14/08/2020 ATÉ 01/09/2021 DECRETO Nº 3513 DE 28 DE SETEMBRO DE 2021 

32 EDSON DE JESUS MOREIRA 

  
 Assessor de Controle Interno/Assessoria de Controle Interno, Código CDS-3 DECRETO Nº 3515 DE 28 DE 

SETEMBRO DE 2021 01/09/2021 

33 NEY OLIVEIRA DA COSTA  

  
Assessor Técnico Nível III/Agenda do Servidor, CDS-3, nomeado pelo Decreto 1532 a contar de 13.04.18, publicado no 

DOE. 6678 de 11.05.18. Substituído em 10.05.19 por motivo de saúde.  Verificar como está a hierarquia. 

34 LUCAS BROCHADO ZEPF 

  
Assessor de Desenvolvimento Institucional, CDS-3, nomeado pelo Decreto 2459 de 04/08/2020, publicado no DOE. 7226 
de 04/08/2020 ATÉ 24/09/2021 DECRETO Nº 3510 DE 28 DE SETEMBRO DE 2021 

35 ANGELA ANDREZA FURTADO DE OLIVEIRA 

  
Assessora técnica de planejamento, CDS-2, nomeada pelo Dec. 2717 de 14/08/2020, publicado no DOE. 7234 de 14/08/2020 

ATÉ 24/09/2021 DECRETO Nº 3510 DE 28 DE SETEMBRO DE 2021 

36 ANGELA ANDREZA FURTADO DE OLIVEIRA 

  
 Assessor de Desenvolvimento Institucional/Assessoria de Desenvolvimento Institucional, Código CDS-3, DECRETO Nº 

3511 DE 28 DE SETEMBRO DE 2021 

37 ANA CLARA CARVALHO FONTENELLE DE ARAUJO 

  Assessor técnico nível II, CDS-2, SEAD, nomeada pelo Dec. 3514 de 28/09/2021, publicado no DOE. 7513 de 28/09/2021. 

38 CARLOS ALBERTO FERREIRA LEITE 

  Assessor técnico de orçamento, CDS-2, nomeado pelo Decreto 1533/2018, publicado no DOE. 6678 de 11/05/2018 

 

1.4. Macroprocessos finalísticos da Unidade  

A Secretaria de Estado da Administração, em conformidade com o PPA, está inserida no Eixo 

Desenvolvimento da Gestão e Finanças, sendo responsável pelo gerenciamento de três programas: 1) 

Gerenciamento Administrativo – Eixo Gestão e Finanças; 2) Gestão de Desenvolvimento de Pessoas; 

3) Gestão de Logística e Patrimônio. Cada programa com suas respectivas ações, conforme quadro 

disponível no item 4.1 deste relatório. Os principais produtos e serviços realizados em cada 

programa/ação têm o servidor público como principal cliente tanto no aspecto pessoas como 

patrimônio e logística. As questões relativas à execução orçamentária, incluindo metas físicas e 

financeiras serão apresentadas no item 4 deste relatório. 



 

       

27 

 

1.5. Principais macroprocessos de apoio ao exercício das competências e finalidades 

da unidade 

0005 - Gerenciamento Administrativo-Eixo Gestão e Finanças:  

Programa responsável pela gestão de duas ações na SEAD sendo, manutenção de serviços 

administrativos (2421) e gestão dos contratos corporativos da administração estadual (2675). Os 

indicadores de desempenho deste programa estão diretamente ligados aos processos de aquisição de 

bens ou serviços versus a execução dos serviços pelas empresas contratadas.  

0043 - Gestão de Desenvolvimento de Pessoas:  

Contempla 11 ações ligadas a gestão de produtos, além de serviços desenvolvidos pela área 

de Gestão de Pessoas, sendo os serviços: processamento da folha de pagamento, consignações, 

concessão de licenças, concessão vale transporte, análise de processos judiciais, análise de processos 

administrativos, realização de concursos públicos, posse de servidores, análise concessão de 

progressão e promoção. Segue descritivo das ações onde são executados os serviços supracitados: 
 

AÇÃO DETALHAMENTO 

0028 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL A DISPOSIÇÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL 

2098 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM FARDAMENTO 

2099 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO 

2100 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS INDENIZATÓRIAS 

2386 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO SETOR SEGURANÇA PUBLICA 

2388 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIDORES DO GEA (EXCETO 

SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA 

2400 ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL 

2404 ENCARGOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSS 

2409 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM FARDAMENTO, ALIMENTAÇÃO, 

INDENIZAÇÃO E VALE TRANSPORTE 

2434 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS 

HUMANOS 

2676 FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA ESTADUAL 

 

0044 - Gestão de Logística e Patrimônio:  

Contempla ações ligadas aos produtos e serviços desenvolvidos pela área de Gestão 

Patrimonial e Logística, sendo: incorporação, concessão, alienação, afetação, permissão de uso, 

cessão, doação, inventário, desfazimento e baixa de bens, além da ação ligada a operacionalização do 

diário oficial. Segue descritivo das ações em que são executados os serviços supracitados: 

 
AÇÃO DETALHAMENTO 

2101 REGULARIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 

2102 CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 

2424 INCORPORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBLILIÁRIO DO ESTADO 

2677 MODERNIZAÇÃO DOS DIÁRIOS OFICIAIS DO GEA 

Todos os macroprocessos (programas e ações) tiveram acompanhamento durante o ano de 

2020 dentro da aba “Acompanhamento” do SIAFE. 

 

1.6. Principais parceiros (externos à unidade jurisdicionada da administração pública 

ou da iniciativa privada) relacionados às principais funções da unidade. 

Dentre as instituições parceiras, citam-se as seguintes:  

I. Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento (SEPLAN): devido às ações 

integradas de planejamento e execução orçamentária;  

II. Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ): devido às questões de controle contábil e 

financeiro das despesas empenhados;  
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III. Escola de Administração Pública (EAP): devido às ações de capacitação dos 

servidores do Estado;  

IV. Sistema Integrado de Atendimento ao Cidadão (SIAC): devido à realização de ações 

voltadas ao atendimento ao cidadão; 

V. Controladoria Geral do Estado – CGE: em decorrência as orientações referentes aos 

controles internos da unidade; 

VI. Procuradoria Geral do Estado – PGE: devido ao auxílio jurídico prestado a Unidade 

através de pareceres para subsidiar as tomadas de decisão da Gestão; 

VII. Central de Licitações e Compras – CLC: devido ao auxílio prestado em decorrência 

dos procedimentos de licitações e compras realizados pela unidade. 

VIII. Centro de Gestão de Tecnologia da Informação - PRODAP 

 

2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PLANO DE METAS E DE AÇÕES  

 

2.1. Informações sobre o planejamento estratégico da unidade. 

a) Período de abrangência do plano estratégico, se houver; 

 

A SEAD possui Planejamento Estratégico com período de vigência de 2021 a 2023.  

 

b) Demonstração da vinculação do plano estratégico da unidade com suas 

competências constitucionais, legais ou normativas; 

 

Foi prevista no planejamento estratégico desta unidade a vinculação constitucional com suas 

competências, quais sejam conforme Art. 2º do Decreto 0422/2019: 
“Tem por finalidade a formulação de políticas e diretrizes no que 

concerne a Recursos Humanos, Material, Patrimônio, Serviços Gerais, 

Transportes Oficiais e Comunicação Administrativa, bem como executar, 

coordenar, avaliar e controlar as ações estratégicas desses sistemas; apoiar e 

supervisionar as atividades de imprensa Oficial; planejar, executar e 

coordenar a política de prestação de serviços ao servidor do poder executivo 

do Governo Estadual”. 

 

Cita-se como exemplo algumas ações previstas no Planejamento estratégico vigente: 

 

I. Manutenção dos contratos corporativos e administrativos: ação contínua de 

acompanhamento desta UJ. 

II. Implantação do ponto eletrônico: consiste na realização da coleta biométrica, 

treinamento, instalação de equipamento e início de registros para que ocorra a instalação e 

operacionalização do registro eletrônico de frequência em vários órgãos e entidades do GEA. 

III. Customização e desenvolvimento do sistema integrado de gestão de recursos 

humanos e folha de pagamento – SIGRH: ação realizada de forma integrada com a COSIC. 

IV. Dimensionamento da força de trabalho: identificação da força de trabalho existente 

nas Secretarias contempladas para o estudo, para a melhoria na distribuição dos profissionais no GEA, 

conforme as competências e necessidades dos serviços demandados. 

V. Alienação de Bens Patrimoniais Inservíveis – veículos: verificação de móveis 

inservíveis para a venda 

VI. Implantação do SIGA Imobiliário nos demais órgãos da Administração Pública 

Direta e Indireta. 

VII. Digitalização de diários: digitalizar diários de anos anteriores. 

VIII. Sistema Gestão de Combustível (Link Card). 
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Segue também link para acesso ao mapa estratégico desta UJ, publicado no site:  

https://sead.portal.ap.gov.br/conteudo/secretaria/mapa-estrategico 

 

c) Demonstração da vinculação do plano estratégico da unidade com o Plano 

Plurianual (PPA), identificando os Programas, os Objetivos, as Iniciativas e as Ações em relação 

ao Plano Plurianual vigente em que estejam inseridas ações de responsabilidade da unidade; 

 

Foi previsto no PE desta unidade a vinculação com os seus Programas e Ações relacionados 

no PPA, considerando que a SEAD possui ações dentro dos seguintes programas: 

 

I. Gestão de desenvolvimento de pessoas 

Algumas ações do planejamento estratégico que estão vinculadas ao programa:  

Implantação do ponto eletrônico: consiste na realização da coleta biométrica, treinamento, 

instalação de equipamento e início de registros para que ocorra a instalação e operacionalização do 

registro eletrônico de frequência em vários órgãos e entidades do GEA. 

Dimensionamento da força de trabalho: identificação da força de trabalho existente nas 

Secretarias contempladas para o estudo, para a melhoria na distribuição dos profissionais no GEA, 

conforme as competências e necessidades dos serviços demandados 

 

II. Gestão de logística e patrimônio 

Alienação de Bens Patrimoniais Inservíveis – veículos: verificação de móveis inservíveis para 

a venda 

Implantação do SIGA Imobiliário nos demais órgãos da Administração Pública Direta e 

Indireta. 

Digitalização de diários: digitalizar diários de anos anteriores. 

 

Ressalta-se que há diversas ações que se vinculam ao Planejamento Estratégico e elas podem 

ser conferidas por meio do Link: 

https://sigdoc.ap.gov.br/public/verArquivo.jsf?token=f5ce4fce407fcf7c9f4031968400d7b9 

 

d) Se a unidade jurisdicionada estiver inserida no contexto de planejamento 

estratégico maior (de um órgão ou Secretaria, por exemplo), demonstração dos objetivos 

estratégicos, dos processos e dos produtos desse planejamento estratégico aos quais se vincula; 

 

A SEAD não está inserida em contexto de planejamento de outra secretaria ou órgão. 

 

e) Principais objetivos estratégicos traçados para a unidade para o exercício de 

referência do relatório de gestão; 

Tais objetivos estão descritos no item 2.3 

 

f) Principais ações planejadas para que a unidade pudesse atingir, no exercício de 

referência, os objetivos estratégicos estabelecidos.  

Essas ações estão demonstradas no item 2.3 alínea c, tendo em vista que são apresentados os 

resultados das ações planejadas. 

 

2.2. Informações sobre as estratégias adotadas pela unidade para atingir os objetivos 

estratégicos do exercício 

a) Avaliação dos riscos que poderiam impedir ou prejudicar o cumprimento dos 

objetivos estratégicos: 

https://sead.portal.ap.gov.br/conteudo/secretaria/mapa-estrategico
https://sigdoc.ap.gov.br/public/verArquivo.jsf?token=f5ce4fce407fcf7c9f4031968400d7b9
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No ano de 2021, o início da imunização da população contra o Coronavírus, trouxe um novo 

panorama para as atividades da SEAD, com a implementação de um conjunto de modelos de jornada 

de trabalho, sendo de forma presencial, sobreaviso e teletrabalho, muito comumente utilizados em 

vários órgãos da administração pública, no cenário nacional. 

Os servidores foram capacitados para a utilização dos sistemas digitais informatizados, 

entretanto a necessidade de adaptação para alguns servidores à esta nova rotina ainda trouxe algumas 

dificuldades na ambientação destes, pois o trabalho remoto ocasionou alguns transtornos, como a 

dificuldade na delimitação do tempo a ser dedicado ao trabalho. 

O início das obras de reforma do prédio Sede da Secretaria, iniciadas em agosto de 2021, foi 

outro fator que impactou nas execuções das atividades, considerando os contratempos oriundos da 

obra, além da necessidade de desmobilização total do andar superior do prédio, o que deixou 

aproximadamente 60% (sessenta por cento) dos servidores em teletrabalho. 

 

b) Revisão de macroprocessos internos da unidade, caso tenha sido necessária: 

A SEAD realiza de maneira contínua a revisão de Fluxos e Procedimentos Operacionais 

Padrões - POPs da SEAD tendo em vista a padronização das atividades de rotina. Essa atividade é 

conduzida pela equipe do NGDA com colaboração da ADINS na produção dos indicadores dos 

setoriais e posterior aprovação da redação. 

 

c) Adequações nas estruturas imobiliária, pessoal, tecnológicas etc. 

 

Estrutura de Pessoal 

Com relação a estrutura de pessoal, no ano de 2021, a SEAD manteve o seu quadro de pessoal 

e efetivou a lotação de 04 (quatro) novos servidores - Assistentes Administrativos oriundos do 

concurso do Grupo Gestão Administrativa.  

No ano de 2021, com a privatização da Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA e com 

o término do período de transição passando o controle da empresa para a EQUATORIAL ENERGIA 

LTDA, houve o aproveitamento de 104 (cento e quatro) servidores ao quadro de efetivos da SEAD, 

com 68 (sessenta e oito) servidores afastados por Licença sem Vencimento. 

 

Estrutura Imobiliária 

No 1º semestre do ano de 2021, esta secretaria através do Núcleo de Gestão Administrativa – 

NGA supervisionou a execução de várias adaptações/adequações em salas do prédio da SEAD e seus 

anexos. 

Seguem exemplos em imagens por meio do link: 

https://sigdoc.ap.gov.br/public/verPasta.jsf?token=7131c693ffb1ae4dfd46fc53d922ee20 

 

No 2º semestre, considerando o início dos serviços de reforma no prédio Sede da Secretaria 

(andar superior), o Núcleo executou as atividades de desmobilização e desmontagem de 

equipamentos e mobiliários que foram remanejadas para prédio anexo, seguem imagens, por meio de 

link, da desmobilização do prédio: 

https://sigdoc.ap.gov.br/public/verPasta.jsf?token=2d4a7d8eca1fd8e26ca4875d65c462ee 

              

Foram adquiridos equipamentos de informática e mobiliários que atenderam tanto as 

adequações dos anexos como para a organização dos espaços após a conclusão das obras. 

 

d) Estratégias de divulgação interna dos objetivos traçados e dos resultados 

alcançados. 

A divulgação dos resultados das ações da secretaria é realizada por meio de reuniões do comitê 

gestor com as coordenadorias e suas equipes, de forma híbrida utilizando recursos de 

https://sigdoc.ap.gov.br/public/verPasta.jsf?token=7131c693ffb1ae4dfd46fc53d922ee20
https://sigdoc.ap.gov.br/public/verPasta.jsf?token=2d4a7d8eca1fd8e26ca4875d65c462ee
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videoconferências e presenciais. Além disso, é utilizado o Sistema de Comunicação Interna – 

SISCOM onde são divulgadas as principais informações da secretária a todos os servidores. 
 

2.3. Demonstração da execução do plano de metas ou de ações para o exercício, 

informando, por exemplo: 

a) Resultado das ações planejadas, explicitando em que medida as ações foram 

executadas: 

Coordenadoria Administrativa e Financeira 

 
Tabela 1 – Resumo do acompanhamento da execução das ações da CAF planejadas para 2021 

 

PROJETOS/AÇÕES À SEREM 

REALIZADAS NO ÂMBITO DA 

SEAD - CAF 

STATUS DE 

EXECUÇÃO 

DA AÇÃO 

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS 

1 
Manutenção dos contratos 

corporativos e administrativos 
Ação Contínua 

Nesta ação é realizado o acompanhamento dos Contratos 

corporativos em que a SEAD é responsável. Sendo que no 

ano de 2021, em relação aos contratos corporativos, foram 

aditivados 13 (treze) contratos e formalizadas 06 (seis) 

novas contratações, e com relação aos contratos 

administrativos foram aditivados 02 (dois) contratos e 

formalizadas 13 (treze) novas contratações.  

2 Manutenção e Reforma Predial Em Andamento 

No primeiro semestre de 2021 foram realizados serviços de 

pequenos reparos e manutenção no prédio Sede da SEAD 

e nos anexos. 

No mês de agosto de 2021, através da Secretaria de Estado 

da Infraestrutura – SEINF, foram iniciadas as obras de 

reforma do prédio Sede da SEAD, pelo andar superior. 

 

3 
Aquisição de mobiliários e 

equipamentos 
Em Andamento 

Durante todo o exercício de 2021 foram adquiridos 

diversos equipamentos e mobiliários para o melhor 

desenvolvimento das atividades da SEAD. 

Com o início das obras de reforma do prédio estas 

atividades foram intensificadas no intuito de substituir todo 

o mobiliário e adequar o parque tecnológico da SEAD. 

4 
Reestruturação Rede Lógica e 

Elétrica 

Não iniciado em 

2021 

Foram iniciados os estudos e elaboração de projetos básico 

e técnico para a reestruturação da rede lógica e elétrica, no 

entanto os mesmos não foram concluídos no exercício de 

2021, tendo como previsão de encerramento do processo 

de contratação em 2022. 

5 
Qualidade de vida/motivação dos 

servidores da SEAD 
Ação Contínua 

 Com o retorno parcial das atividades presenciais na 

Secretaria, a Unidade de Pessoal – UPES realizou 

acompanhamentos de servidores que necessitaram de 

assistência médica e psicológica. Também realizou as 

campanhas do outubro Rosa e novembro Azul 

proporcionando alguns tratamentos médicos e 

especializados aos colaboradores.  

6 Capacitação de Servidores Ação Contínua 

 Com o avanço da implementação tecnologia nas rotinas da 

Secretaria, as capacitações de servidores foram 

estimuladas por meio de cursos on-line, participação em 

seminários e treinamentos. 

7 
Digitalização de Processos - 2015 

a 2021 
Em andamento 

A digitalização dos processos relacionados a CAF do 

período de 2015, 2016, 2017,2018 e 2019 foram 
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concluídos. Os processos referentes aos exercícios de 2020 

e 2021 têm como previsão de conclusão em 2022. 

8 
Gestão da Informação - Contratos 

Corporativos e Administrativos 
 Ação Contínua 

 Durante todo o exercício de 2021 o Núcleo de Contratos e 

Compras consolidou resultados das ações de controle e 

fiscalização dos contratos, produzindo informações que 

subsidiaram decisões da Gestão. 

9 
Atualização do Banco de 

Habilidades e Conhecimentos 
 Ação Contínua 

 No exercício de 2021 esta atividade não foi devidamente 

acompanhada em razão da ausência presencial de muitos 

servidores. 

10 

Levantamento do 

dimensionamento da força de 

trabalho 

 Ação Contínua 

Atividade executada durante todo o exercício identificando 

as necessidades de servidores nos diversos setores da 

Secretaria e efetuando as movimentações para um melhor 

aproveitamento da força de trabalho. 

 

No ano de 2021, as atividades de reforma predial impactaram de forma considerável nas 

atividades, considerando o grande volume de atividades como as desmobilizações de setores e 

adequações de novas estruturas para funcionamento dos mesmos.  

Estas ações acabaram por contribuir com o atraso e não cumprimento de alguns processos de 

aquisições que estavam planejados para conclusão dentro do exercício de 2021, visto que as mesmas 

foram realizadas em sua maior parte por servidores do quadro administrativo da Coordenadoria. 

 

Coordenadoria de Gestão Patrimonial e Logística 

Tabela 2 – Resumo do acompanhamento da execução das ações da CGPL planejadas para 2021 

https://sigdoc.ap.gov.br/public/verArquivo.jsf?token=0b0257fafb85ea0a1e554e4d22e79513 
Fonte: CGPL 

 

Coordenadoria de Sistemas Corporativos 

Para o ano de 2021 a COSIC realizou dois planejamentos, um voltado para ações dos sistemas 

corporativos e outro voltado para ações internas de melhorias organizacionais, conforme 

demonstramos nas tabelas abaixo: 

 
Tabela 3 – Planejamento de ações da COSIC de 2021. 

Item Ação O Que Será Feito? Status 

SISTEMA DE REGISTRO DE FREQUÊNCIA BIOMÉTRICO  

1 
Implantação do ponto eletrônico 

em todos os órgãos de governo. 

Será implantado o ponto eletrônico em 

todos os órgãos do GEA. 

Em andamento – Em fase de 

parametrização das escalas de trabalho 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO – SIGRH 

1 
Customização do layout do portal 

do servidor. 

será alterado o visual do portal do servidor 

para um ambiente mais moderno e 

responsivo para uso mobile. 

Concluído 

2 
Customizar modulo de Licença 

prêmio para emissão de portarias. 

será customizado o modulo de licença 

prêmio no SIGRH para que possibilite a 

emissão de portarias de licença prêmio. 

Concluído 

3 
Customização de central de 
notificações para o servidor através 

do portal. 

será criado uma área de notificação no 
SIGRH para notificar o servidor através de 

mensagens manuais ou automáticas. 

Concluído – em fase de testes e 

homologação para colocar em produção  

https://sigdoc.ap.gov.br/public/verArquivo.jsf?token=0b0257fafb85ea0a1e554e4d22e79513
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4 

Customização para 

Disponibilização de Pasta 

Funcional Digitalizada do 

Servidores. 

será criado mecanismo de disponibilização 

para pasta funcional para armazenamento 

de documentos pessoais e funcionais do 

servidor 

Concluído – em fase de testes e 

homologação para colocar em produção 

5 
Parametrização de Rubricas e 

legislações de carreiras. 

Serão parametrizadas as rubricas do 
SIGRH com as suas devidas legislações 

vigentes. 

Concluído – ação contínua para novas 
parametrizações conforme as 

necessidades da folha de pagamento 

6 
Integração do Sistema de Ponto 

Eletrônico com o SIGRH. 

será integrado o Ponto Eletrônico com o 

SIGRH para que o seja alimentado com 

informações de frequência do servidor 
automaticamente. 

Em andamento – em fase de 

levantamento de requisitos para 
adequações as regras de negócio. 

7 

Customização do modulo de 

avaliação de desempenho do 

servidor. 

será criado uma funcionalidade de para 

avaliação de desempenho do servidor para 

fins de homologação de estágio probatório 

e progressão funcional. 

Em andamento – em fase de 

levantamento de requisitos  

8 
Customização do modulo de 

atualização cadastral online. 

será criado a funcionalidade de 

recadastramento de dados do servidor 

através do Portal do Servidor para 

realização de Censos anuais. 

Em andamento – projeto teve alteração 

na prioridade de execução. 

9 
Implantação do modulo de Perícia 

Médica do SIGRH. 

será implantado o modulo existente de 

Junta Médica do SIGRH para uso do 

Núcleo de Perícia Médica da SEAD. 

Em andamento – módulo implantado e 

colhidos requisitos para customização 

10 
Implantação do modulo de Processo 

Seletivo. 

será implantado o modulo de Processo 

Seletivo do SIGRH para operacionalização 

dos concursos públicos do GEA. 

Em andamento – módulo implantado e 

colhidos requisitos para customização 

11 
Migração de Folhas antigas para o 

SIGRH 

Serão migradas para o SIGRH 

informações de folha de pagamento 

anteriores a sua implantação. 

Em andamento – Sob demanda do NFP 

para identificação do legado a ser 

migrado 

PRODOC 

1 
Customização de modulo de 

usuários externo no PRODOC 

será customizado no prodoc um modulo 

que possibilite a interação de usuário 

externo, sendo possível o peticionamento 

para os órgãos do GEA, monitoramento de 

tramitação e interação com o processo. 

Suspenso – Após o ACT entre GEA e 

TRF-4, para utilização do SEI, visto que 

é um sistema mais completo com relação 

à gestão de processos eletrônicos. 

SIGA 

1 
Disponibilização do modulo de 
Patrimônio para 100% dos órgãos 

do GEA. 

Será disponibilizado para todos os órgãos 

do GEA o modulo de Patrimônio do SIGA. 

Concluído – ação de melhoria contínua, 

sob gestão do setor de negócios 

2 
Disponibilização do modulo de 
Almoxarifado para 100% dos 

órgãos do GEA. 

Será disponibilizado para todos os órgãos 

do GEA o modulo de Patrimônio do SIGA. 

Concluído – ação de melhoria contínua, 

sob gestão do setor de negócios 

TOTAL DE AÇÕES: 15 

Fonte: Planejamento de ações 2021, emitido em: 31/01/2022. 

 

Tabela 4 – Planejamento Estratégico de 2021. 
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Item Objetivos Metas Status 

01 

Dada a ameaça de paralisação das atividades 

presenciais por conta da COVID19. A COSIC pode 

fazer uso de ferramentas como o trello e VPN para 

possibilitar o Home Office. 

Ofertar o uso de ferramentas como o trello 

para outras coordenadorias até 2022 
Concluído 

02 

Subsidiar estudos para levantamento das 

informações necessárias às aquisições de 

computadores, estruturação da rede logica e 

nobreaks para diminuir a exposição a problemas 

como falhas de energia e problemas no link de 

acesso aos sistemas. 

Renovar a Estrutura de Hardware e Software 

até o final de 2022. 
Concluído 

03 

Criar modelo para realizar a medição da satisfação 

dos clientes nos treinamentos e atendimentos para 

melhoria da qualidade. 

Através do fortalecimento do bom 

atendimento e satisfação nos treinamentos 

aos clientes, tornar a COSIC uma referência 

a nível de estado na gestão de sistemas até 

2022. 

Concluído 

04 

Elaborar mapeamento de conhecimento com o time 

para identificar quais os sistemas, módulos e 

funcionalidades requerem treinamento. 

Será ofertado pelo menos 1 treinamento 

interno por mês, até o final de 2021. 
Concluído 

05 

Estreitar os vínculos com os demais setores de RHs 

do GEA, ofertando treinamentos focados em 

funcionalidades mais solicitadas no suporte e que 

geram mais erros operacionais para gerar interesse 

no aprendizado 

Serão ofertados 2 treinamentos específicos 

por funcionalidade por mês, durante o ano de 

2021. 

Ação Contínua 

06 Fortalecer o treinamento por videoconferência. 

A COSIC irá buscar outros meios para 

ampliar a disponibilidade de treinamento, 

contemplando o maior número possível de 

usuários com maior comodidade, visto a 

revitalização do prédio da SEAD estar em 

andamento, otimizando a utilização dos 

espaços físicos com o auxílio da tecnologia. 

Ação Contínua 

07 

Produzir manuais e tutoriais para disseminar o 

conhecimento da operacionalização dos sistemas 

nos órgãos. 

Será produzido dois manuais de uso do 

SIGRH: 1 - Para gerentes de RH's 2 - Para 

chefes de folha de pagamento. Para ajudar na 

capacitação das pessoas a frente de setoriais 

de recursos humanos. Até o final de 2021. 

Também serão disponibilizados vídeos 

tutoriais das principais funções dos sistemas 

corporativos. 

Concluído 

08 

Realizar estudos de viabilidade quanto a 

possibilidade de usar o Redmine como ferramenta 

da COSIC. 

Avaliar a utilização do Redmine até junho de 

2021. 

Concluído - foi 

identificado que 

a ferramenta 

não contempla 

plenamente  

09 
Sugerir mudanças e customizações de sistemas para 

ofertar mais serviços online para o público-alvo. 

Entregar pelo menos cinco novos serviços no 

portal do servidor de forma digital até o final 

de 2021. 

Concluído 

10 
Elaborar matriz de responsabilidade em conjunto 

com as áreas de Pessoal e Logística. 

Realizar um mapeamento de gestão de 

funcionalidades em todos os sistemas até 

dezembro de 2021. 

Em andamento 

Fonte: Planejamento de ações 2021, emitido em: 31/01/2022. 
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Resultados Alcançados em 2021 

Durante o ano de 2021 a Coordenadoria de Sistemas Corporativos através do Núcleo de 

Relacionamento e Gestão de Processos e suas duas Unidade subordinadas, Unidade de Gestão de 

Processos e Unidade de Atendimento de Usuários, alcançaram os seguintes resultados: 

Plano de ações e Planejamento Estratégico: 

Considerando a execução das ações planejadas para o ano de 2021, abaixo demonstramos a 

análise dos dados de execução: 

 
Tabela 5 – Análise de execução de ações planejadas. 

Status de ações Quantidade Percentual de execução 

do total de ações. 

Em andamento 8 32%  

Concluídas 14 56% 

Ação contínua 2 8% 

Suspenso 1 4% 

total 25  

Fonte: Planejamento de ações 2021, emitido em; 31/01/2022. 

Seguem as Justificativas do não atendimento das ações da Coordenadoria de Sistemas 

Corporativos: 

A COSIC planejou a execução de 25 ações para serem executadas durante o ano de 2021, dos 

quais 56% foram concluídos. 

Dentre os fatores que contribuíram para não conclusão de algumas ações dentro prazo 

estipulado, podemos citar a pandemia de COVID-19 que afetou diretamente as ações planejadas por 

esta coordenadoria, uma vez que a suspensão das atividades presenciais, ocorrida durante o ano de 

2021, fez com que a força de trabalho fosse impactada tanto na execução das ações planejadas, quanto 

nas atividades de rotina do setor. 

Outra questão de impacto a se pontuar em relação ao período de teletrabalho, foi a dificuldade 

em relação à adaptabilidade da equipe da COSIC com as demais unidades estratégicas da SEAD, para 

continuar com a execução das ações previstas no planejamento.  

Salientamos que as ações consideradas de rotinas da COSIC, como correções de erros, suporte 

técnico, treinamentos, extração de dados e relatórios gerenciais, cresceram consideravelmente, e isso 

acabou sobrecarregando os setores e impactando a execução das ações planejadas. 

 

Coordenadoria de Gestão de Pessoas 

Os tópicos a seguir apresentam um panorama das ações estratégicas elaboradas e executadas 

pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas. 

⮚ Implementação do ponto eletrônico gerenciado pela Secretaria do Estado de 

Administração. 

No exercício de 2021, deu-se continuidade nas atividades de implementação do sistema de 

ponto eletrônico. O projeto foi iniciado em 20 de dezembro de 2019, a partir da assinatura do Contrato 

007/2019 - SEAD/GEA, de prestação de serviço de solução multiplataforma para automação de 

controle do registro de frequência, entre o Estado do Amapá e a Empresa Capital Tecnologia LTDA 

EPP. Destaca-se a seguir as principais ações executadas no ano de 2021 relativas a implementação 

do sistema de ponto eletrônico: 

 A empresa contratada realizou o serviço de instalação das unidades de atendimento 

nos seguintes órgãos: 2 (dois) no Hospital Universitário; 2 (dois) no Hospital das Clínicas Alberto 

Lima; 2 (dois) no Prédio administrativo da SESA; 1 (um) no Prédio administrativo da SEAD; 1 (um) 

no Prédio administrativo da SDC; 1 (um) no Prédio administrativo da SDR; 1 (um) no Prédio 

administrativo da SEAD; 1 (um) no SIAC - Super Fácil centro; desta maneira totalizando 10 (dez) 

unidades de atendimento entregues até o mês de fevereiro.  
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No mesmo período foi realizada uma nova rodada de coleta de biometria facial dos servidores, 

iniciada a partir de 14 de janeiro de 2021, em que ao fim da ação, no fim do mês, mais de 1500 (mil 

e quinhentos) servidores foram cadastrados no sistema para identificação. Foram realizados os testes 

na Unidade de Atendimento instalada no prédio da SEAD e da SESA, sendo executados 

procedimentos para resolução das pendências do projeto, tais como novas rodadas de cadastro 

biométrico de servidores, com o intuito de melhorar a identificação dos mesmos na unidade de 

atendimento. 

 Foi realizado o treinamento para utilização do Sistema gerencial do ponto eletrônico, 

desta vez com a presença de membros de setores de pessoal das Secretarias de Estado, como SESA, 

SDC, SDR e SIAC CENTRO. Neste treinamento, realizado remotamente, foi ministrado o passo-a-

passo para o cadastro de escalas, usuários, servidores, controle de frequência, etc. 

 Considerando a necessidade de avanço nas etapas de implantação do registro de ponto 

eletrônico, houve determinação da SEAD para que a SESA cadastrasse todas as escalas de trabalho 

de seus servidores no sistema do ponto eletrônico, o que não foi possível concluir em razão de 

limitações do sistema que carecem de parametrização, solicitada à empresa contratada. 

 A SEAD mensalmente realiza acompanhamento das ações relativas à implantação do 

registro de frequência eletrônica, visando estabelecer metas e levantar as necessidades de 

customização/adequação do sistema para atender as especificidades das atividades e das escalas de 

serviço e plantão das secretarias, especialmente a  Secretaria de Saúde, bem como para integração 

entre os sistemas SIGRH e de Frequência eletrônica, os quais encontram-se em execução e cujo prazo 

para execução do serviço ainda não encontrava-se expirado ao final do exercício. 

Apesar de ser uma ação estratégica ainda em andamento, a implementação do ponto eletrônico 

apresentou entraves em sua execução, no ano de 2021, em razão de inconsistências na parametrização 

realizada no sistema pela empresa contratada. Neste exercício, como forma de resolução da 

problemática apresentada, foram realizadas notificações à empresa com vistas a estabelecer prazo 

para implementação das soluções tecnológicas solicitadas pela SEAD. 

⮚ Dimensionamento da Força de Trabalho da SEAD 

O projeto de Dimensionamento da Força de Trabalho foi reelaborado no ano de 2021, 

selecionando-se a Coordenadoria de Gestão de Pessoas como projeto-piloto. O novo estudo iniciou-

se em julho/2021, através de uma nova coleta de dados, estendendo-se durante o ano de 2021 e sua 

conclusão ocorrerá no mês de fevereiro de 2022. 

O Dimensionamento da Força de Trabalho na CGP considerou oito áreas para a aplicação do 

modelo e a geração de resultados, são eles o próprio corpo funcional da Coordenadoria e a de seus 

sete núcleos juntamente com as unidades subordinadas aos mesmos.  

Ademais, outra contribuição importante do estudo foi evidenciar a importância do 

mapeamento de processos e entregas através do documento “Manual de Procedimentos Operacionais 

Padrão da CGP”, ferramenta implementada na Secretaria do Estado de Administração do Amapá em 

2020. O referido documento evidencia minunciosamente as ações necessárias para a realização dos 

serviços, apresentando as entregas realizadas por cada setor das áreas dimensionadas à execução dos 

processos. 

Através da metodologia implementada no Dimensionamento da Força de Trabalho na 

Coordenadoria de Gestão de Pessoas, visam-se obter os resultados almejados, que são relativos à 

mensuração do quantitativo ideal de pessoas em relação à quantidade de servidores alocados 

atualmente nos setores. Além do objetivo específico do dimensionamento da CGP, a SEAD/AP 

possui como meta a expansão desta ferramenta de gestão para as suas demais coordenadorias 

vinculadas.  

O quadro a seguir apresenta as fases executadas do projeto e seus respectivos períodos: 

 
Tabela 6: Cronograma de Execução do Dimensionamento da Força de Trabalho 

Ações executadas 2021 2022 
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Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev 

Análise e escolha do modelo de dimensionamento que se adeque 

às atividades realizadas pela CGP, baseado na literatura existente 
voltada à administração pública. 

x               

Definição das variáveis a serem utilizadas no modelo selecionado. x               

Mapeamento de processos e entregas através do Manual de POPS 
e Fluxos da CGP. 

  x x x         

Mapeamento de entregas através de relatórios de gestão (que não 
constavam no POPS e Fluxos). 

  x x x         

Análise e filtragem de entregas pertencentes apenas a estrutura 
organizacional da CGP (objeto de estudo) contidas no Manual de 
POPS e Fluxos. 

    x x         

Análise de entregas em diferentes processos com o intuito de não 
ocorrer duplicidade no levantamento. 

      x         

Levantamento de Ofícios e documentos 
enviados/respondidos/encaminhados (exceto os relativos aos 
processos e entregas levantadas) de todas as áreas de estudo 

        x       

Coleta de dados referentes aos quantitativos de cada entrega 
através do relatórios mensais e do relatório anual de gestão. 

        x x     

Coleta de dados com os gerentes de núcleos referentes ao 
quantitativo de entregas que não constavam nos relatórios mensais 
e no relatório anual de gestão. 

          x     

Coleta de dados através do PRODOC referente ao quantitativo de 
entregas que não constavam nos relatórios mensais e no relatório 
anual de gestão, bem como os gerentes de núcleo não sabiam 
informar. 

          x     

Levantamento da média histórica de servidores da CGP e dos 
núcleos durante todo o ano de 2021. 

          x     

Levantamento dos feriados durante o ano de 2021.´Definição da 
jornada média de trabalho, índice de absenteísmo, e taxa de 
produtividade em relação a jornada de trabalho. 

          x x   

Elaboração, aplicação e coleta junto aos setores de estudo do 
questionário de esforços percebidos pelos servidores nas entregas 
realizadas.  

            x x 

Revisão e validação de todos os dados coletados para atender as 
variáveis a serem utilizadas no cálculo do dimensionamento. 

            x x 

Elaboração de planilhas de cálculos contendo as equações 
necessárias para o cálculo do dimensionamento. 

            x   

Preenchimento das planilhas e execução dos cálculos, gerando os 

resultados do dimensionamento. 
              x 

Elaboração de gráficos, tabelas, fluxogramas, organogramas e 
quadros. Confecção de artigo científico do Dimensionamento da 
Força de Trabalho na CGP. 

              x 

Fonte: CGP/SEAD 

 

Os quadros a seguir apresentam alguns dos principais dados do Dimensionamento da Força 

de Trabalho na CGP. A primeiro tabela apresenta a quantidade total de horas alocadas, ou seja, de 

esforço dedicado às entregas realizadas por cada um dos setores em correlação à quantidade total de 

horas; a quantidade total de horas produtivas, considerando o percentual de 60% das horas totais 

disponíveis para se trabalhar e a média histórica de servidores. Ressalta-se que todos esses valores 

são baseados no período do ano de 2021. 

 

 
Tabela 7: Relação média de servidores e alocação de horas 

Setor 
Média histórica 

de servidores 

Quantidade 

total de horas 

Quantidade de horas 

produtivas 

Quantidade de 

horas alocadas às 

entregas mapeadas 

(esforço) 

CGP 13,67 18.044,40 10.826,64 4.780,01 

NLP 17,25 22.770,00 13.662,00 7.236,89 
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NDP 8,33 10.995,60 6.597,36 5.052,91 

NCONSIG 3 3.960,00 2.376,00 1.787,19 

NFP 21,33 28.155,60 16.893,36 12.908,43 

NASF 8,08 10.665,60 6.399,36 7.151,97 

NPM 14,67 19.364,40 11.618,64 3.194,20 

NCP 31,33 41,355,60 24.813,36 18.939,37 

Fonte: Elaborado pela CGP com base em Freitas (2020) 

 

Os dados a seguir referem-se ao quantitativo atual de servidores lotados nos setores em relação 

às estimativas de quantidade ideal de funcionários derivadas da força de trabalho de todo o período 

de 2021. Foram obtidas as estimativas dos dois modelos utilizados no trabalho, sendo que o resultado 

do modelo elaborado por Franco e Serrano (2018) foi denominado “Q modelo 1” e o resultado do 

modelo baseado em Taylor, Gardner, Clark e McCombs (2005), “Q modelo 2”. 

 
Gráfico 1: Dimensionamento da Força de Trabalho – CGP 

 

Fonte: CGP. 

 

⮚ Regulamentação de direitos e deveres 

No ano de 2021 foram iniciadas ou dada a continuidade nas seguintes regulamentações que 

versam sobre matérias relacionadas a direitos e deveres dos servidores do Governo do Estado do 

Amapá: 
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 Ressarcimento ao Erário 

A tabela a seguir apresenta o relatório situacional de cada uma das regulamentações no 

período de 2021: 

 
Tabela 8 - Regulamentação 

MINUTAS / TIPO  SITUAÇÃO ATUAL 

DECRETO DE PONTO ELETRÔNICO Minuta do ato finalizada, em fase de homologação 

PORTARIA DE PONTO ELETRÔNICO – 

SEAD 
Minuta do ato em elaboração 

DECRETO DE ABONO PERMANÊNCIA Minuta do ato em elaboração 

DECRETO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO Minuta do ato finalizada, em fase de homologação 

PROJETO DE ALTERAÇÃO DO ART. 37 

DA LEI 0066/1993 - DO ESTÁGIO 

PROBATÓRIO  

Minuta do ato finalizada, em fase de envio do projeto de lei para o poder 

legislativo 

DECRETO DE REGULAMENTAÇÃO 

DE FÉRIAS  
Publicado DECRETO Nº 4278, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021. 

DECRETO DE REGULAMENTAÇÃO 

DE CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO  
Minuta do ato finalizada, em fase de homologação 

DECRETO DE CERTIDÃO DE TEMPO 

DE SERVIÇO 

Minuta de Decreto de regulamentação de Certidão de Tempo de Serviço já 

formulada e ainda em deliberação. 

DECRETO DE RESSARCIMENTO AO 

ERÁRIO 

Minuta de Decreto de regulamentação de Certidão de Tempo de Serviço já 

formulada e ainda em deliberação. 

Fonte: NLP/CGP/SEAD 

 

A regulamentação de direitos e deveres apresentou resultados positivos durante o ano de 2021 

principalmente em relação à finalização de diversos projetos, restando apenas a etapa de 

homologação, a ser realizada no ano de 2022. As novas Regulamentações apresentam dispositivos 

atualizados e condizentes com a realidade atual da SEAD e do Governo do Estado do Amapá, 

proporcionando segurança jurídica e agilidade para o cumprimento das demandas, resultando em 

avanços relativos aos direitos e deveres do servidor. Os impactos resultantes destas ações deverão ser 

mensurados e analisados a partir do ano de 2022.  

⮚ Consolidação de Fluxos e POP 

O projeto e a implementação da Consolidação de POP’s (Procedimento Operacional Padrão) 

e Fluxos iniciou-se no ano de 2020 e foi homologado em 2021. O referido projeto busca orientar 

procedimentos padrões da Coordenadoria, bem como demonstrar o fluxo de ações a serem realizadas 

nas demandas. Em dezembro de 2021 foram inseridos três novos POPS ao documento, que 

atualmente conta com 94 POPS e 66 Fluxos. 

O documento proporcionou impactos significativos na agilidade e na eficiência, quanto à 

análise e ao atendimento das demandas de direitos e deveres de servidores dos processos da 

Coordenadoria de Gestão de Pessoas, reduzindo tramitações desnecessárias, disponibilizando 

minunciosamente todas as informações necessárias para a correta instrução processual, de maneira 

padronizada e auxiliando os servidores recém alocados nos setores da CGP e nos setores de pessoal 

dos órgãos do GEA, a aprenderem as atividades de maneira Intersetorial. 

 

b) Justificativas para a não execução de ações ou não atingimento de metas, se for o 

caso. 

As Justificativas paras esses itens estão mencionadas na alínea “a”, anterior, dividido por 

coordenadorias. 

 

c) Impactos dos resultados das ações nos objetivos estratégicos da unidade: 
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A Secretaria de Estado da Administração é responsável por dois programas de trabalho dentro 

do Plano Plurianual – PPA, quais sejam, o 0043 – Gestão de Desenvolvimento de Pessoas e o 0044 

– Gestão de Logística e Patrimônio do Governo do Amapá, além de participar de outro programa, 

0005 – Gerenciamento Administrativo-Eixo Gestão e Finanças, com as ações 2675 (gestão de 

contratos corporativos da administração estadual) e 2421 (manutenção de serviços administrativos – 

SEAD). Dessa forma, é possível relacionar os principais impactos decorrentes dos resultados das 

ações da Secretaria, conforme exemplificado abaixo. 

O cumprimento das ações planejadas, impactam diretamente nos resultados no âmbito da 

SEAD, pois proporcionam aos servidores ambientes propícios para a execução de suas atividades, 

com adequações de estrutura e equipamentos, manutenção de insumos, ferramentas tecnológicas, 

entre outras, contribuindo desta forma com o alcance das metas de toda a UJ. 

 

2.4. Informações sobre indicadores utilizados pela unidade jurisdicionada para 

monitorar e avaliar a gestão, acompanhar o alcance de metas, identificar os avanços e as 

melhorias na qualidade dos serviços prestados, identificar necessidade de correções e de 

mudanças de rumo etc. 
 

a) Coordenadoria Administrativa e Financeira 
 

A Coordenadoria Administrativa e Financeira durante o ano de 2021 utilizou os seguintes 

indicadores de desempenho. 

 

Área 
Nome do 

Indicador 
Fórmula de Cálculo Resultado 

Coordenadoria 

Administrativa 

e Financeira - 

CAF 

Despesas com 

Contratos 

Corporativos  

DCC (%) = (Valor da despesa/valor 

total disponível para o crédito 

orçamentário) x 100  

86,28% 

Despesas com 

Manutenção 

Administrativa   

DMA (%) = (Valor da despesa/valor 

total disponível para o crédito 

orçamentário) x 100 

35,65% 

Taxa de 
Renovação de 

Contratos 

TRC (%) = (número de contratos 

renovados/total de contratos) x 100 
94,74% 

 

Com relação aos Fluxos e POPs foram encaminhados ao Núcleo de Gestão Documental e 

Administrativa – NGDA os relativos ao Núcleo de Contratos e Compras – NCC e encontram-se em 

fase de padronização de layout. 

Os fluxos e POPs do Núcleo de Gestão Administrativa – NGA estão em fase de reanálise, 

com previsão de conclusão para o 1º semestre de 2022. 

 

b) Coordenadoria de Gestão de Pessoas 

Apresenta-se a seguir os indicadores desempenho da Coordenadoria de Gestão de Pessoas 

constantes no POP e Fluxos da Coordenadoria de Gestão de Pessoas e também os elaborados para 

controle interno relativos aos procedimentos de competência da coordenadoria. 

 

As informações a seguir apresentam os indicadores de desempenho relativos a atividades 

do NCP: 

Indicador 01 - Quantitativo de estágios probatórios homologados. 

EPH% = (Quantitativos de servidores com estágio probatório homologado / Quantitativos de 

formulários individuais de avaliação recebidos) x 100. 

EPH = 85,00% 
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Indicador 02 - Quantitativo de abonos de permanências implementados. 

API% = (Quantitativo de abonos de permanência implementados / quantitativo de abonos de 

permanência requeridos) x 100. 

API = 96,00% 

 

Indicador 03 - Quantitativo de licenças prêmio concedidas. 

LPA% = Quantitativo de licenças concedidas / quantitativo de licenças requeridas) x 100. 

LPA = 100,00% 

 

Indicador 04 - Quantitativo de demonstrativos de progressões funcionais emitidos. 

DPFE% = (Quantitativo de demonstrativos de progressões funcionais emitidos / Quantitativos 

de demonstrativos de progressões funcionais solicitados) x 100. 

DPFE = 92,01% 

 

Indicador 05 - Quantitativo de progressões funcionais concedidas mediante sentença 

judicial. 

PFCJ% = (Quantitativo de servidores com progressões funcionais concedidas mediante 

demanda judicial / Quantitativo de sentenças judiciais recebidas) x 100. 

PFCJ = 89,57% 

 

As informações a seguir apresentam os indicadores de desempenho relativos a atividades 

do NFP: 

Indicador 06 - Custo Per Capta (médio) da Folha de Pagamento – CFP (custo anual) 

CFP = (Valor total da folha de pagamento) / (Quantidade total de servidores da folha) 

CFP = R$ 2.806.011.099,09 / 32.962 servidores 

CFP = R$ 85.128,67 reais por servidor (custo anual). 

 

As informações a seguir apresentam os indicadores de desempenho relativos a atividades 

do NASF: 

Indicador 07 - Acompanhamento de Servidores Federais  
ASF = ASF (100%) = [(605)/(605)] x 100 

 

Indicador 08 - Mensurar o quantitativo de notificações 

NRSF = [(Quantitativo de notificações realizadas/ Quantitativo de notificações recebidas)] 

x100. 

NRSF = (368/837) x 100. 

NRSF = 43,97% 

 

As tabelas a seguir apresentam os indicadores de desempenho relativos a atividades do 

NPM. 
Tabela 9: Licença maternidade concedida – LMAC 

Licença maternidade concedida – LMAC 

LMAC% = (Quantitativo de licença maternidade concedida/quantitativo de agendamentos de licenças maternidade 

recebidos) x 100. 

LMAC% = (68/68) X 100 

LMAC% = 100% 

Fonte: CGP 

 
Tabela 10: Licenças Médicas homologadas - LMH 

Licenças Médicas homologadas - LMH 

LMH% = (Quantitativo de licenças homologadas / quantitativo de agendamentos recebidos) x 100. 

LMH% = (1480/ 2271) X 100 
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LMH = 65% 

Fonte: CGP 

 

Tabela 11: Licenças Médicas não homologadas - LMNH 
Licenças Médicas não homologadas - LMNH 

LMNH% = (Quantitativo de licenças não homologadas / quantitativo de agendamentos recebidos) x 100. 

LMNH% = (153/2271 ) X 100 

LMNH = 7% 

Fonte: CGP 

 

Tabela 12: Ausentes ou desistentes - AD 
Ausentes ou desistentes - AD 

AD% = (Quantitativo de ausentes ou desistentes / quantitativo de agendamentos recebidos) x 100. 

AD % = (410/ 2271) X 100 

AD =18% 

Fonte: CGP 

 

Tabela 13: Admissionais agendados - AAG 
Admissionais agendados - AAG 

AAG% = (Quantitativo de Admissionais agendados / quantitativo de agendamentos de Admissionais recebidos) x 
100. 

AAG % = (160/160) X 100 

AAG = 100% 

Fonte: CGP 

 

As informações a seguir apresentam os indicadores de desempenho relativos a atividades 

do NCOSIG: 
Tabela 14: Taxa de Consignação de efetivos – C% 

Taxa de Consignação de efetivos – C% 

C% = [(quantidade de servidores efetivos com consignados)/(quantidade total de servidores efetivos do 

GEA)]x100 

C% = (20.393/ 24413) X 100 
C% = 83,5% 

Fonte: NCOSIG 

 

Tabela 15: Taxa de Consignação de comissionados – C% 

Taxa de Consignação de comissionados – C% 
C% = [(quantidade de servidores comissionados com consignados)/(quantidade total de servidores comissionados 

do GEA)]x100 

C% = (41/ 2353) X 100 

C% = 1,7% 

Fonte: NCOSIG 
 

c) COSIC 

Quantidade de Demandas de Sustentação Por Sistema: 
Gráfico 2 – Indicador de Sustentações por Sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trello, em: 31/01/2022 
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Quantitativo de Servidores Treinados Por Mês: 
 

Gráfico 3 - Indicador de Servidores Treinados 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: Trello, em: 31/01/2022 

 

Quantitativo de Atendimentos por Sistema: 

 
Gráfico 4 - Indicador de Atendimentos Por Sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

                                                         Fonte: Trello, em: 31/01/2022 

 

Taxa de Satisfação de Atendimento: 

 
Gráfico 5 - Indicador de Satisfação do Usuário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fonte: Trello, em: 31/01/2022 

 

Porcentagem de órgãos Implantados – SIGA Patrimônio 

 
Gráfico 6 - Taxa de Implantação SIGA Patrimônio 
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Fonte: Trello, em: 31/01/2022 

 

Porcentagem de órgãos Implantados – SIGA Almoxarifado 
 

Gráfico 7 - Taxa de Implantação SIGA Almoxarifado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trello, em: 31/01/2022 

 

2.5. Indicação de sítio eletrônico em que estejam disponibilizadas as peças 

orçamentárias (Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei 

Orçamentária Anual – LOA). 

Todas a Peças orçamentárias podem ser encontradas no site oficial da Secretaria de Estado Do 

Planejamento – SEPLAN por meio do link: https://seplan.portal.ap.gov.br/.  

Sobre a demonstração da execução das metas e ações, estas podem ser encontradas no Sistema 

Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá – SIAFE/AP por meio 

de relatórios de acompanhamento das ações e programas, com acesso o seguinte link: 

https://siplag.ap.gov.br/SiafeAP. 

 

2.6. As Unidades Jurisdicionadas estaduais devem apresentar a demonstração da 

execução do plano de metas ou de ações em cumprimento ao PPA 2020-2023, fazendo um 

balanço de todos os anos de vigência do Plano e informando, por exemplo: 

 

88%

12%

Implantados Não Implantados

65%

35%

Implantados Não Implantados

https://seplan.portal.ap.gov.br/
https://siplag.ap.gov.br/SiafeAP
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Exercício: 2021 

Unidade Gestora / Programa / Ação / 

Fonte / Natureza 
Dotação Inicial Dotação Atualizada 

Despesas 

Empenhadas 
Despesas Liquidadas Despesas Pagas 

130101 - SECRETARIA DE 

ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 
 R$ 887.993.426,00   R$ 1.217.905.972,00   R$ 1.217.338.727,00   R$ 1.204.644.402,00   R$ 1.008.891.792,00  

   0005 - GERENCIAMENTO 

ADMINISTRATIVO-EIXO 

GESTÃO E FINANÇAS 

 R$ 83.816.834,00   R$ 60.358.343,00   R$ 60.358.340,43   R$ 49.114.064,49   R$ 48.349.155,97  

      2421 - MANUTENÇÃO DE 

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS – 

SEAD 

 R$ 4.674.760,00   R$  1.032.363,00   R$ 1.032.361,16   R$  682.881,44   R$  682.733,31  

      2675 - GESTÃO DE CONTRATOS 

CORPORATIVOS DA 

ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL 

 R$ 79.142.074,00   R$ 59.325.980,00   R$ 59.325.979,27   R$ 48.431.183,05   R$ 47.666.422,66  

   0043 - GESTÃO DE 

DESENVOLVIMENTO DE 

PESSOAS 

 R$ 803.376.592,00   R$ 1.157.543.593,00   R$ 1.156.976.352,00   R$ 1.155.526.511,00   R$ 960.538.809,10  

      0028 - RESSARCIMENTO DE 

DESPESAS COM PESSOAL A 

DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 
ESTADUAL 

 R$  2.200.000,00   R$ 2.767.121,00   R$ 2.767.007,94   R$ 1.345.168,00   R$ 1.345.168,00  

      2098 - MANUTENÇÃO DAS 

DESPESAS COM FARDAMENTO 
 R$ 5.265.067,00   R$ 8.053.162,00   R$ 8.053.161,18   R$ 8.053.161,18   R$  8.053.161,18  

      2099 - MANUTENÇÃO DAS 

DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO 
 R$ 2.893.237,00   R$ 659.527,00   R$ 659.526,84   R$ 659.526,84   R$ 659.526,84  

      2100 - MANUTENÇÃO DAS 

DESPESAS INDENIZATÓRIAS 
 R$  453.803,00   R$  600.864,00   R$  600.863,14   R$ 600.863,14   R$  600.863,14  

      2386 - REMUNERAÇÃO E 

ENCARGOS DO SETOR 

SEGURANÇA PUBLICA 

 R$ 449.384.039,00   R$ 683.433.360,00   R$ 682.866.237,00   R$ 682.866.237,00   R$ 608.537.395,20  

      2388 - REMUNERAÇÃO E 

ENCARGOS DOS SERVIDORES DO 

GEA (EXCETO SAÚDE, EDUCAÇÃO 

E SEGURANÇA PÚBLICA) 

 R$ 258.190.867,00   R$ 390.613.847,00   R$ 390.613.844,50   R$ 390.613.844,50   R$ 339.688.600,10  

      2400 - ENCARGOS 

PREVIDENCIARIOS DA 

ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 R$ 74.182.841,00   R$ 55.917.769,00   R$ 55.917.768,80   R$ 55.917.768,80  R$   -    
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      2404 - ENCARGOS 

PREVIDENCIARIOS JUNTO AO 

INSS 

 R$ 10.063.553,00   R$ 14.943.440,00   R$ 14.943.440,00   R$ 14.943.439,59   R$ 1.134.441,41  

      2409 - MANUTENÇÃO DAS 

DESPESAS COM FARDAMENTO, 

ALIMENTAÇÃO, INDENIZAÇÃO E 

VALE TRANSPORTE 

 R$ 443.185,00   R$ 526.503,00   R$ 526.502,27   R$ 526.502,27   R$ 519.653,18  

      2676 - FORTALECIMENTO DA 

POLÍTICA DE PESSOAL DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

ESTADUAL 

 R$ 300.000,00   R$ 28.000,00   R$ 28.000,00  R$   -    R$   -    

   0044 - GESTÃO DE LOGÍSTICA E 

PATRIMÔNIO DO GOVERNO DO 

AMAPÁ 

 R$ 800.000,00   R$  4.036,00   R$ 4.035,27   R$ 3.826,53   R$  3.826,53  

      2101 - REGULARIZAÇÃO DO 
PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO 

ESTADO 

 R$ 180.000,00   R$ 4.036,00   R$ 4.035,27   R$ 3.826,53   R$  3.826,53  

      2102 - CONSERVAÇÃO DO 

PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO 

ESTADO 

 R$ 400.000,00   R$   -    R$   -    R$   -    R$   -    

      2677 - MODERNIZAÇÃO DOS 

DIÁRIOS OFICIAIS DO GEA 
 R$  220.000,00  R$   -    R$   -    R$   -    R$   -    



 

       

 

a) Resultados das ações planejadas, explicitando em que medida as ações foram 

executadas: 

 

Gerenciamento Administrativo – Eixo Gestão e Finanças 

Manutenção dos Serviços Administrativos – SEAD 

 
Identificação do Programa 

Código: 0005 

Descrição:  Gerenciamento Administrativo – Eixo Gestão e Finanças 

Unidade Responsável:  Secretaria de Estado da Administração 

Ação: 2421 – Manutenção de Serviços Administrativos 

Produto/Unidade de Medida: Serviços Administrativos/Unidade 

  

Avaliação Física e Financeira 

Financeira (2021) R$ 1,00 Física (2021) 

Dotação Inicial Dotação Atualizada Executado % Programado Executado % 

      4.674.760,00      1.032.363,00 682.881,44 66,15            25      20   80,00 

Análise: 
 
De acordo com a unidade de medida, consideramos para medição os serviços e/ou materiais atendidos na ação, como: 
agenciamento de viagens (passagens aéreas), controle e combate a pragas, manutenção de nobreak, serviços de reprografia com 
fornecimento de equipamentos e insumos, manutenção predial preventiva e corretiva com fornecimento de material e mão de 
obra, digitalização de documentos e locação de veículo executivo.  

A execução deu-se na seguinte forma: 
 Auxílio Funeral: R$ 189.477,65, equivalente a 27,75% 
 Despesas com Diárias Civil: R$ 11.581,50, equivalente a 1,69% 
 Despesas com Material de Consumo: R$ 51.178,75, equivalente a 7,49% 
 Agenciamento de Viagens: R$ 35.704,82, equivalente a 5,23% 
 Outros Serviços Pessoa Física: R$ 4.000,00, equivalente a 0,59% 
 Outros Serviços Pessoa Jurídica: R$ 215.491,37, equivalente a 31,56% 
 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica: R$ 102.265,17, equivalente a 14,97% 

 Obrigações Tributárias e Contribuitivas: R$ 1.521,20, equivalente a 0,22% 
 Despesas de Exercícios Anteriores: R$ 5.226,90, equivalente a 0,77% 
 Indenizações e Restituições: R$ 1.215,00, equivalente a 0,18% 
 Equipamentos e Material Permanente: R$ 65.219,08, equivalente a 9,55% 
 
A meta física programada não refletiu a realidade da Secretaria, tendo em vista que a revisão das metas físicas e financeiras do 
PPA 2020-2023 ocorreu no exercício de 2021 para entrar em vigor a partir do ano de 2022. 

 

Gestão de Contratos Corporativos da Administração Estadual 

 
Identificação do Programa 

Código: 0005 

Descrição:  Gerenciamento Administrativo – Eixo Gestão e Finanças 

Unidade Responsável:  Secretaria de Estado da Administração 

Ação: 2675 – Gestão de Contratos Corporativos da Administração Estadual 

Produto/Unidade de Medida: Serviços Administrativos/Unidade 

Avaliação Física e Financeira 

Financeira (2021) R$ 1,00 Física (2021) 

Dotação Inicial Dotação Atualizada Executado % Programado Executado % 

79.142.074,00 59.325.980,00 48.431.183,05 81,64 18 19 105,55 

Análise: 
Na Gestão de Contratos Corporativos são atendidos 19 (dezenove) contratos com os seguintes objetos: vigilância monitorada 
eletrônica (02 contratos distintos), vigilância orgânica desarmada, diurna e noturna – 03 contratos distintos), água, energia elétrica, 
correios e telégrafos, telefonia móvel, telefonia fixa (02 contratos distintos), combustível (02 contratos distintos), limpeza e 
conservação (02 contratos distintos), sustentação e evolução do SIGRH, vale transporte, ponto eletrônico, agenciamento de 
transporte terrestre. 

 



 

       

O dispêndio com os Contratos de Limpeza e Conservação foi de R$ 5.505.824,50 (cinco milhões, quinhentos e cinco mil, oitocentos 
e vinte e quatro reais e cinquenta centavos), correspondente a um percentual de 11,37% do valor total da ação. Atendeu 23 órgãos 

do GEA, com 121 postos de trabalho. 
 
O dispêndio com o Contrato de Vigilância Monitorada foi de R$ 5.084.910,00 (cinco milhões, oitenta e quatro mil, novecentos e 
dez reais), correspondente a 10,50% do valor total da ação. Atendeu 35 órgãos do GEA, com 131 kits instalados. 
 
O dispêndio com os Contratos de Vigilância Orgânica foi de R$ 14.183.051,10 (quatorze milhões, cento e oitenta e três mil, 

cinquenta e um reais e dez centavos), correspondente a 29,28% do valor total da ação. Atendeu 34 órgãos do GEA, com 92 postos 

de trabalho. 
 
O dispêndio com o Contrato de Serviço de Telefonia Fixa foi de R$ 530.916,43 (quinhentos e trinta mil, novecentos e dezesseis 
reais e quarenta e três centavos), correspondente a 1,10% do valor da ação. Atendeu 25 órgãos do GEA, com serviço de PABX. 
 
O dispêndio com o Contrato de Telefonia Móvel foi de R$ 46.655,74 (quarenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e 
setenta e quatro centavos), correspondente a 0,10% do valor da ação. Atendeu 22 órgãos do GEA. 

 
O dispêndio com o Contrato de Serviços de Postagem e correspondências em geral foi de R$ 68.552,72 (sessenta e oito mil, 
quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos), correspondente a 0,14% do valor da ação. Atendeu a 41 órgãos do 

GEA. 
 
O dispêndio com o Contrato de Fornecimento de Água e Esgoto foi de R$ 5.768.781,95 (cinco milhões, setecentos e sessenta e 
oito mil, setecentos e oitenta e um reais e noventa e cinco centavos), correspondente a 11,91% do valor da ação. Atendeu 18 órgãos 

do GEA.  

 
O dispêndio com o Contrato de Fornecimento de Vale-Transporte, parte do empregador, foi de R$ 209.505,53 (duzentos e nove 
mil, quinhentos e cinco reais e trinta e três centavos), correspondente a 0,43% do valor da ação. Em média, 211 servidores são 

atendidos com o benefício. 
 
O dispêndio com os Contratos de Fornecimento de Combustível foi de R$ 15.420.876,69 (quinze milhões, quatrocentos e vinte 
mil, oitocentos e setenta e seis reais e sessenta e nove centavos), correspondente a 31,84% do valor da ação.  
 

O dispêndio com o Sistema de Gerenciamento de Recursos Humanos foi de R$ 1.150.784,00 (um milhão, cento e cinquenta mil, 
setecentos e oitenta e quatro reais), correspondente a 2,37% do valor da ação. 
 
O dispêndio com o Sistema de Controle de Frequência – Ponto Eletrônico foi de R$ 385.111,40 (trezentos e oitenta e cinco mil, 
cento e onze reais e quarenta centavos), correspondente a 0,80% do valor da ação. 
 
O dispêndio com o Contrato de Agenciamento de Transporte Terrestre foi de R$ 281,19 (duzentos e oitenta e um reais e dezenove 
centavos), correspondente a 0,00% do valor da ação. 
 

O dispêndio com Despesas de Exercícios Anteriores foi de R$ 75.931,80 (setenta e cinco mil, novecentos e trinta e um reais e 
oitenta centavos), correspondente a 0,16% do valor da ação. 
 
A meta física programada não refletiu a realidade da Secretaria, tendo em vista que a revisão das metas físicas e financeiras  do PPA 
2020-2023 ocorreu no exercício de 2021 para entrar em vigor a partir do ano de 2022. 
 

 

O quadro a seguir apresenta os resultados das execuções das ações do Programa 0043 de 

gestão da CGP no ano de 2021. 

 
Identificação do Programa 

Código: 43 

Descrição:  Gestão de Desenvolvimento de Pessoas 

Unidade Responsável:  Secretaria de Estado da Administração 

Ação: 
2388: Remuneração e Encargos dos Servidores do GEA (Exceto Saúde, Educação, 

Detran, Defenap e Segurança Pública 

Produto/Unidade de Medida: Salários Pagos/Pessoa 

Avaliação Física e Financeira 

Financeira (2021) R$ 1,00 Física – 2021 

Dotação Inicial Dotação Atualizada 
Executado 

(Despesas 
% Programado Executado % 



 

       

Liquidadas) 

R$ 258.190.867,00 R$ 390.613.847,00 R$ 390.613.844,51 100 5.330 4.553 85,42 

Análise: 

A meta física executada corresponde ao número de servidores do Governo do Estado do Amapá, excetuando Saúde, Educação, 
DETRAN, DEFENAP e Segurança Pública. A meta física constante no PPA 2020-2023, totalizando 5.530 (cinco mil, quinhentos 
e trinta), não corresponde ao número de servidores atendidos na ação, que em dezembro de 2021, totalizou 4.553 (quatro mil, 
quinhentos e cinquenta e três) servidores. 

Houve suplementação no valor de R$ 5.981.467,62 (cinco milhões, novecentos e oitenta e um mil, quatrocentos e sessenta e sete 
reais e sessenta e dois centavos), de forma a atender a despesa, não havendo déficit orçamentário na ação. 

A meta física programada não refletiu a realidade da Secretaria, tendo em vista que a revisão das metas físicas e financeiras do 
PPA 2020-2023 ocorreu no exercício de 2021 para entrar em vigor a partir do ano de 2022, bem como, considerando que não 
ocorreu a posse esperada nos concursos em andamento (fases não concluídas) e os afastamentos de servidores previstos em Lei. 

 
Identificação do Programa 

Código: 43 

Descrição:  Gestão de Desenvolvimento de Pessoas 

Unidade Responsável:  Secretaria de Estado da Administração 

Ação: 2098: Manutenção das Despesas com Fardamento 

Produto/Unidade de Medida: Benefício Concedido/Unidade 

Avaliação Física e Financeira 

Financeira (2021) R$ 1,00 Física (2021) 

Dotação Inicial Dotação Atualizada 

Executado 

(Despesas % Programado Executado % 

Liquidadas) 

R$ 5.265.067,00 R$ 8.053.162,00 R$ 8.053.161,18 100 5.690 5.257 92,39 

Análise: 

Na média mensal, foram atendidos 5.257 (cinco mil, duzentos e cinquenta e sete) servidores com Indenizações de Fardamento, 
alcançando a taxa de 92,39% da meta física do ano de 2021. 
Foi gasto o valor de R$ 8.054.400,00 (oito milhões, cinquenta e quatro mil e quatrocentos reais) com essa ação, resultando na 
suplementação de R$ 1.238,82 (mil, duzentos e trinta e oito reais e oitenta e dois centavos. As despesas da referida ação não 
apresentaram déficits orçamentários. 
A meta física programada não refletiu a realidade da Secretaria, tendo em vista que a revisão das metas físicas e financeiras do 
PPA 2020-2023 ocorreu no exercício de 2021 para entrar em vigor a partir do ano de 2022, bem como, considerando que não 

ocorreu a posse esperada nos concursos em andamento. 

 
Identificação do Programa 

Código: 43 

Descrição:  Gestão de Desenvolvimento de Pessoas 

Unidade Responsável:  Secretaria de Estado da Administração 

Ação: 2100: Manutenção das Despesas Indenizatórias 

Produto/Unidade de Medida: Benefício Concedido/Unidade 

Avaliação Física e Financeira 

Financeira (2021) R$ 1,00 Física (2021) 

Dotação Inicial Dotação Atualizada 

Executado 

(Despesas % Programado Executado % 

Liquidadas) 

R$ 453.803,00 R$ 600.864,00 R$ 600.863,14 100 940 1.116 118,72 

Análise: 

No exercício de 2021, foram pagos 1.116 (mil, cento e dezesseis) processos de indenização trabalhista, gerando gastos no valor de 
R$ 5.889.951,71 (cinco milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, novecentos e cinquenta e um reais e setenta e um centavos). 

 

Identificação do Programa 

Código: 43 

Descrição:  Gestão de Desenvolvimento de Pessoas 



 

       

Unidade Responsável:  Secretaria de Estado da Administração 

Ação: 2386: Remuneração e Encargos do Setor Segurança Pública 

Produto/Unidade de Medida: Salários Pagos/Pessoa 

Avaliação Física e Financeira 

Financeira (2021) R$ 1,00 Física (2021) 

Dotação Inicial: 

 

Dotação 

Atualizada: 

 

Executado % Programado Executado % 

R$ 449.384.039,00 R$ 683.433.360,00 R$ 682.866.236,98 99,92 7.122 7.155 100,46 

Análise: A meta física executada corresponde ao número de servidores do Setor de Segurança Pública, com base na folha do mês de 

dezembro/2021, assim distribuídos: Polícia Militar: 3.204; IAPEN: 996, Corpo de Bombeiros: 1.100, DGPC: 1.201, SEJUSP: 326 e 

POLITEC: 328. 

Foi gasto o valor de R$ 691.312.727,51 (seiscentos e noventa e um milhões, trezentos e doze mil, setecentos e vinte e sete reais e 

cinquenta e um centavos), de forma que as despesas da ação não apresentaram déficits orçamentários. 

 
Identificação do Programa 

Código: 43 

Descrição:  Gestão de Desenvolvimento de Pessoas 

Unidade Responsável:  Secretaria de Estado da Administração 

Ação: 2400: Encargos Previdenciários da Administração Geral 

Produto/Unidade de Medida: Encargo Recolhido/Mês 

Avaliação Física e Financeira 

Financeira (2021) R$ 1,00 Física (2021) 

Dotação Inicial Dotação Atualizada Executado % Programado Executado % 

R$ 4.182.841,00  R$ 55.917.769,00   R$ 55.917.768,80 100 13 13  100 

Análise: A ação destina-se ao recolhimento mensal dos encargos previdenciários da Administração Geral. Tendo sido executado 
100% da meta física, contudo, a dotação inicial teve o remanejamento por parte da Secretaria de Estado de Planejamento-SEPLAN 
de R$ 18.265.072,00 (Dezoito Milhões e Duzentos e Sessenta e Cinco Mil e Setenta e Dois Reais) em razão de Termo de Acordo de 
Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários, firmado com fundamento no ofício Nº 130204.0076.1547.1153/2021 
GABINETE - AMPREV e Portaria n° 333/2017-MF, celebrado entre o Estado e a AMPREV. 

 
Identificação do Programa 

Código: 43 

Descrição:  Gestão de Desenvolvimento de Pessoas 

Unidade Responsável:  Secretaria de Estado da Administração 

Ação: 2404: Encargos Previdenciários Junto ao INSS 

Produto/Unidade de Medida: Encargo Recolhido/Mês 

Avaliação Física e Financeira 

Financeira (2021) R$ 1,00 Física (2021) 

Dotação Inicial Dotação Atualizada Executado % Programado Executado % 

R$ 4.182.841,00 R$ 55.917.769,00 R$ 55.917.768,80 100,00 13 13 100,00 

Análise: A ação destina-se ao recolhimento mensal dos encargos previdenciários da Administração Geral. Tendo sido executado 
100% da meta física da Ação. 
Foi gasto o valor de R$ 14.943.439,59 (quatorze milhões, novecentos e quarenta e três mil e quatrocentos e quarenta reais) com essa 
ação. As despesas da referida ação não apresentaram déficits orçamentários. 

 
Identificação do Programa 

Código: 43 

Descrição:  Gestão de Desenvolvimento de Pessoas 

Unidade Responsável:  Secretaria de Estado da Administração 

Ação: 2676: Fortalecimento da Política de Pessoal da Administração Pública Estadual 

Produto/Unidade de Medida: Política de Gestão Implantada/Desenvolvimento Técnico 

Avaliação Física e Financeira 



 

       

Financeira (2021) R$ 1,00 Física (2021) 

Dotação Inicial Dotação Atualizada Executado % Programado Executado % 

R$ 300.000,00 R$ 28.000,00 R$ 28.000,00 100,00 2 1 50,00 

Análise: A ação destina-se ao Fortalecimento da Política de Pessoal da Administração Estadual. No ano de 2021 houve a contratação 
do curso de Gestão, Planejamento e Organização de Almoxarifado na Administração Pública, a ser realizado pela empresa 
CONSULTRE – Consultoria e Treinamentos Ltda, pelo valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais). 

A meta não foi executada na totalidade em razão das restrições impostas pela Pandemia da COVID-19, que inviabilizou a execução 
das capacitações. 

 

⮚ Riscos inerentes às ações estratégicas do ano de 2021 

Os principais fatores que prejudicaram as ações estratégicas em maior ou menor grau no ano 

de 2021 foram relacionados à pandemia da COVID-19. A SEAD vivenciou um período atípico, por 

ocasião dos Decretos governamentais de caráter excepcionais, caracterizados como situação de 

emergência em saúde pública, onde maior parte dos servidores foram submetidos ao trabalho via 

home-office nos períodos mais críticos de taxa de contágio e nos momentos menos restritivos, houve 

uma maior flexibilidade para a realização de atividades presenciais, porém, mantendo-se as medidas 

sanitárias necessárias. 

Outro fator relevante aos riscos foi a reforma da sede administrativa da SEAD no ano de 2021, 

resultando em uma realocação providencial dos setores. Tal fator reduziu o número de servidores nos 

setores devido à falta de espaço físico e também pela escassez de equipamentos de trabalho neste 

período, aumentando também o trabalho home-office mesmo nos momentos de maior flexibilidade 

das medidas sanitárias do combate à pandemia. 
 

b) Justificativas para a não execução de ações ou não atingimento de metas, se for o 

caso. 

As Justificativas paras esses itens estão mencionadas na alínea “a”, anterior, dividido por 

programas e ações. 

 

c) Impacto dos resultados das ações nos objetivos estratégicos da unidade. 

Todas a ações apresentadas contribuíram para os resultados desta UJ, conforme ações 

descritas nos itens 2.1, 2.2 e 2.3. 

 

3. ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO. 

3.1. Informações sobre a estrutura orgânica de controle no âmbito da unidade 

jurisdicionada ou do órgão a que se vincula, tais como unidade de auditoria ou de controle 

interno, conselhos fiscais, comitês de avaliações, etc. descrevendo de maneira sucinta a base 

normativa, as atribuições e a forma de atuação de cada instância de controle.  

 

A Assessoria de Controle Interno – ACI advinda com a publicação do Decreto Estadual nº 

0422 de 30 de janeiro de 2019, desenvolveu no ano de 2021, a assessoria da Secretaria no desempenho 

de suas atribuições quanto aos assuntos e providências que sejam atinentes à defesa do patrimônio 

público, aos controles internos aplicados, o incremento da transparência da gestão e a execução 

ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz das operações, bem como apoiar os órgãos de controle 

internos e externos no exercício de suas missões institucionais. 

 

3.2. Informações sobre o funcionamento do sistema de controle interno da UJ, 

contemplando os seguintes elementos. 

 

Informa-se que o conteúdo deste item da letra a) até a letra e) serão abordados no parecer 

emitido pela assessoria de controle interno da Unidade, anexo a este Relatório de Gestão. 

 



 

       

a) Ambiente de controle; 

b) Avaliação de risco; 

c) Atividades de controle; 

d) Informação e Comunicação 

e) Monitoramento. 

 

3.3. Informações sobre a remuneração/subsídio dos administradores, gestores, 

membros de mesa diretora, membros da diretoria estatutária, do conselho de administração e 

do conselho fiscal, com a identificação nominal, o fundamento legal, valores, inclusive de verbas 

indenizatórias. 

Considerando o caráter das informações solicitadas, as mesmas serão encaminhadas em 

conjunto pela Coordenadoria Administrativa Financeira-CAF e Gabinete/SEAD, diretamente ao 

Tribunal de Contas do Estado-TCE, através de ofício. 

 

3.4. Informações sobre a estrutura e as atividades do sistema de correição da unidade 

ou do órgão de vinculação da unidade, identificando, inclusive, a base normativa que rege a 

atividade no âmbito da unidade ou do órgão.  

Informa-se que as atividades de correição são atribuídas à Controladoria Geral do Estado 

(CGE), conforme o art. 16 do Decreto nº 7549/2013. Cabe a esta SEAD apenas a operacionalização 

do Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC) que permite que qualquer 

pessoa, física ou jurídica, encaminhe pedidos de acesso à informação, acompanhe o prazo e receba a 

resposta da solicitação realizada para órgãos e entidades do Executivo Estadual. Neste sistema o 

cidadão ainda pode entrar com recursos e apresentar reclamações sem burocracia. Estas atividades 

são executadas pela SEAD, conforme os dados expostos no item 10.8. 

 

3.5. Informações quanto ao cumprimento da ordem cronológica de pagamentos (art. 

5º, Lei nº. 8666/93). Em relação a regulamentação própria sobre a matéria, hipótese na qual 

deverá conferir a relação de justificativas para pagamento fora da ordem cronológica, 

contendo: informações do credor (razão social e CNPJ), objeto do contrato ou dívida, número 

da Programação desembolso (PD), valor, data de pagamento e motivação para pagamento fora 

da ordem cronológica, sendo tais informações obrigatórias para as unidades submetidas à 

instrução Normativa 01/2016 da Controladoria-Geral do Estado. 
A SEAD seguiu as normas gerais para execução orçamentária e financeira das despesas 

públicas, conforme demonstrado na tabela por meio de link, abaixo: 

 
Tabela 16: Ordem cronológica de pagamento 

https://sigdoc.ap.gov.br/public/verArquivo.jsf?token=b9d56cbf75e1b53bb627dbaf38ba1056 
Fonte: SIAFE/AP: 

 

3.6. Informações quanto à publicação em sítio eletrônico oficial da ordem cronológica 

de pagamento. 

A ordem cronológica de pagamentos de 2021 encontra-se devidamente publicada no sítio 

eletrônico oficial da SEAD: www.sead.ap.gov.br 

 

3.7. Informações sobre indicadores de transparência entre outros indicadores de 

gestão constantes ou não do módulo de monitoramento e avaliação de programas de governo 

do Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado - SIAFE. 

Segue link do relatório de acompanhamento: 

https://sigdoc.ap.gov.br/public/verArquivo.jsf?token=bda540af718c0f4d4ef6fc599a348612 

 

 

https://sigdoc.ap.gov.br/public/verArquivo.jsf?token=b9d56cbf75e1b53bb627dbaf38ba1056
http://www.sead.ap.gov.br/
https://sigdoc.ap.gov.br/public/verArquivo.jsf?token=bda540af718c0f4d4ef6fc599a348612


 

       

3.8. Informações sobre a implantação do Sistema Integrado de Gestão Administrativa 

- SIGA, instituído pelo Decreto estadual 3.313, de 15 de setembro de 2016. 

  

A COSIC apoia a Coordenadoria de Gestão Patrimonial e Logística - CGPL na gestão e na 

implantação do Sistema Integrado de Gestão Administrativa – SIGA, nos módulos de Patrimônio 

Mobiliário, Imobiliário e Almoxarifado. Seguem abaixo os dados de implantação: 

Patrimônio Mobiliário 

O modulo de patrimônio mobiliário do sistema SIGA é o sistema que fornece aos órgãos do 

governo do estado, ferramentas para o controle de entrada, movimentação, distribuição e inventario 

dos seus bens patrimoniais, e possibilita à SEAD a gestão do patrimônio do estado de uma forma 

integrada. 

Ressaltamos que todos os órgãos já receberam treinamento para fazer uso do sistema e que a 

operacionalização é de responsabilidade de cada órgão. Outro fator a se destacar é que a SEAD exige 

anualmente que os órgãos realizem o inventario dos seus bens moveis através do sistema SIGA e que 

sejam encaminhados por meio eletrônico. A entrega dos inventários é o principal indicador de que o 

sistema está sendo usado pois reflete a movimentação dos bens durante o ano. Abaixo segue a relação 

dos órgãos que estavam aptos a emitir os inventários de bens pelo SIGA no ano de 2021: 

 
Tabela 17 - Órgãos aptos a emitir o Inventário Pelo SIGA em 2021. 

Item Implantado  

1.  AGÊNCIA AMAPA 

2.  AP TERRAS 

3.  CBMAP 

4.  CGE 

5.  DEFENAP 

6.  DETRAN 

7.  DGPC 

8.  DIAGRO 

9.  EAP 

10.  FAPEAP 

11.  FCRIA 

12.  GABGOV 

13.  HEMOAP 

14.  IAPEN 

15.  IEPA 

16.  IPEM 

17.  PGE 

18.  PMAP 

19.  PROCON 

20.  PRODAP 

21.  RDM 

22.  RURAP 

23.  SDC 

24.  SDR 

25.  SEAB 

26.  SEAD 

27.  SECOM 

28.  SECULT 

29.  SEED 

30.  SEFAZ 

31.  SEINF 



 

       

32.  SEJUSP 

33.  SEMA 

34.  SEPLAN 

35.  SESA 

36.  SETE 

37.  SETRAP 

38.  SETUR 

39.  SIAC 

40.  SIMS 

41.  SVS 

42.  UEAP 

43.  VICEGOV 

Fonte: Sistema Integrado de Gestão Administrativa – SIGA, em: 31/01/2022 

 

Almoxarifado 

O modulo de gestão de Almoxarifado possibilita aos órgãos gerir os seus bens de consumo e 

material de expediente de forma sistematizada, controlando a distribuição e estoque dos seus 

almoxarifados. Este módulo é gerido pela Unidade de Almoxarifado Central – UAC, ligada à 

Coordenadoria de Gestão de Patrimônio de Logística – CGPL, que através desse sistema vem 

implementando ações para gerir o consumo desses materiais de forma estratégica. 

Durante o ano 2021 a COSIC em conjunto com a UAC, atuaram na implantação da nova 

versão do modulo almoxarifado em todos os órgãos do governo do estado, através uma agenda de 

treinamentos que abordava tanto os aspectos negociais, quanto pelo treinamento no sistema. Essa 

agenda foi executada durante os meses de agosto e setembro, de forma presencial na Escola de 

Administração Pública – EAP. 

Após a finalização do treinamento, foi possível aumentar o número de órgãos que utilizam o 

modulo, conforme demonstramos abaixo: 

 
Tabela 18 - Lista de órgãos Que Implantaram o Almoxarifado. 

Item Implantado 

1.  SEAD 

2.  SEFAZ 

3.  SEINF 

4.  SEMA 

5.  SEJUSP 

6.  SIMS 

7.  SETUR 

8.  SETEC 

9.  SETE 

10.  SDR 

11.  SEDEL 

12.  SEED 

13.  SETRAP 

14.  SDC 

15.  AMAPA TERRAS 

16.  IAPEN 

17.  SIAC 

18.  AGÊNCIA AMAPA 

19.  EAP 

20.  HEMOAP 

21.  IEAP 



 

       

22.  JUCAP 

23.  PRODAP 

24.  DETRAN 

25.  RURAP 

26.  SVS 

Fonte: Sistema Integrado de Gestão Administrativa – SIGA, em: 31/01/2022 

 

Sistema Integrado de Gestão de Frequência Eletrônica - SIGFE 

O SIGFE é o sistema de gestão de frequência eletrônica, que através de reconhecimento 

biométrico facial tem como objetivo de controlar o ponto dos servidores. 

Durante o ano de 2021 o trabalho de implantação se concentrou na Secretaria da Saúde do 

Estado – SESA, especificamente nas unidades hospitalares, Hospital da Criança e do Adolescente - 

HCA, Hospital da Mulher Mãe Luzia e Hospital de Clínicas Alberto Lima. 

O processo de implantação consiste nas seguintes etapas: 

Etapa 1 – Coleta biométrica dos Servidores 

Etapa 2 – Instalação dos pontos de coleta de frequência (Totens) 

Etapa 3 – Parametrização de Setores e Unidades 

Etapa 4 – Cadastros funcional dos Servidores 

Etapa 5 – Parametrização de escalas e jornadas de trabalho 

Etapa 6– Início da operação do sistema. 

 

Atualmente o processo de implantação encontra-se na Etapa – 5. 

 

4. PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E 

FINANCEIRA 

 

4.1. Relação dos programas do Plano Plurianual vigente que estiveram integral ou 

parcialmente na responsabilidade da unidade jurisdicionada ou de unidade consolidada no 

relatório de gestão, especificando: 

 

a) Identificação do programa. 

 
 Programa Ação Detalhamento 

01 

0043 - Gestão de 

desenvolvimento de pessoas 

0028 
Ressarcimento de despesas com pessoal a disposição da administração 

estadual 

02 2098 Manutenção das despesas com fardamento 

03 2099 Manutenção das despesas com ajuda de custo 

04 2100 Manutenção das despesas indenizatórias 

05 2386 Remuneração e encargos do setor segurança publica 

06 2388 
Remuneração e encargos dos servidores do GEA (exceto saúde, educação 

e segurança pública 

07 2400 Encargos previdenciários da administração geral 

08 2404 Encargos previdenciários junto ao INSS 

09 2409 
Manutenção das despesas com fardamento, alimentação, indenização e 

vale transporte 

10 2434 Manutenção do sistema de gerenciamento de recursos humanos 

11 2676 Fortalecimento da política de pessoal da administração pública estadual 

12 
0044 - Gestão de logística e 

patrimônio do governo do 

amapá 

2101 Regularização do patrimônio imobiliário do estado 

13 2102 Conservação do patrimônio imobiliário do estado 

14 2424 Incorporação do patrimônio imobiliário do estado 

15 2677 Modernização dos diários oficiais do GEA 

16 0005 - Gerenciamento 

administrativo-eixo gestão e 

finanças 

2675 Gestão de contratos corporativos da administração estadual 

17 2421 Manutenção de serviços administrativos - SEAD 



 

       

 

 

b) Informações sobre a programação e a execução orçamentária e financeira 

relativa ao programa. 

Segue o link para acesso às informações: 

https://sigdoc.ap.gov.br/public/verArquivo.jsf?token=c8eddd8459b31598d3d55356ed50ec04 

 

c) Avaliação dos resultados dos indicadores associados ao programa. 

Essas informações estão contidas no item, 3.7 no relatório extraído do SIAFE/AP. 

 

d) Reflexos de contingenciamentos sobre os resultados dos programas 

O Decreto n° 0073 de 12 de janeiro de 2021 que estabeleceu normas para a execução 

orçamentária e financeira do exercício de 2021 e dá outras providências e, em seu Artigo 3º definiu 

que: “ as cotas orçamentárias de que trata o art. 2º deste Decreto poderão ser contingenciadas durante 

o exercício, de acordo com o comportamento da arrecadação”, observou-se que não houve reflexos 

de contingenciamento sobre os resultados dos programas, assim como sobre os resultados das ações, 

visto a liberação orçamentária em sua totalidade. 

 

 

e) Reflexos dos restos a pagar na execução dos programas. 

Os valores que refletiram diretamente os restos a pagar na execução dos programas estão 

elencados a seguir: 

 
Restos a Pagar Processados (R$) Restos a Pagar Não Processados (R$) 

Inscritos Pagos Cancelados A Pagar Inscritos Pagos Cancelados A Pagar 

R$ 850.598.961,30 0 0 R$ 654.846.350,50 R$ 12.694.325,03 0 0 R$ 12.694.325,03 

 

 

https://sigdoc.ap.gov.br/public/verArquivo.jsf?token=c8eddd8459b31598d3d55356ed50ec04
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Restos a Pagar Processados e Não Processados – 130101: 

 Exercício: 2021 

Unidade Gestora / Programa / Ação 
Restos a Pagar Processados Restos a Pagar Não Processados 

Inscritos Pagos Cancelados A Pagar Inscritos Pagos Cancelados A Pagar 

TOTAL R$  850.598.961,30   R$  -    R$             -    R$  654.846.350,50   R$  12.694.325,03  R$  -    R$             -    R$  12.694.325,03  

130101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO R$  850.598.961,30   R$  -    R$             -    R$  654.846.350,50   R$  12.694.325,03   R$  -    R$             -    R$ 12.694.325,03  

   0005 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO-EIXO GESTÃO E 

FINANÇAS 
R$    16.177.675,67   R$  -    R$             -    R$    15.412.767,15   R$  11.244.275,94  R$  -    R$             -    R$ 11.244.275,94  

      2421 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS – 

SEAD 
R$           29.884,73   R$  -    R$             -    R$           29.736,60   R$       349.479,72  R$  -    R$             -    R$       349.479,72  

      2675 - GESTÃO DE CONTRATOS CORPORATIVOS DA 

ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL 
R$    16.147.790,94   R$  -    R$             -    R$    15.383.030,55   R$  10.894.796,22  R$  -    R$             -    R$ 10.894.796,22  

   0043 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS R$  834.421.285,60   R$  -    R$             -    R$  639.433.583,40   R$    1.449.840,35  R$  -    R$           -    R$    1.449.840,35  

      0028 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL A 

DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL 
R$         691.726,61   R$  -    R$             -    R$         691.726,61   R$    1.421.839,94  R$  -    R$           -    R$    1.421.839,94  

      2098 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM FARDAMENTO R$                        -     R$  -    R$             -    R$                        -     R$                      -    R$  -    R$           -    R$                      -    

      2099 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO R$                        -     R$  -    R$             -    R$                        -     R$                      -    R$  -    R$           -    R$                      -    

      2100 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS INDENIZATÓRIAS R$                        -     R$  -    R$             -    R$                        -     R$                      -    R$  -    R$           -    R$                      -    

      2386 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO SETOR SEGURANÇA 

PUBLICA 
R$  406.887.360,20   R$  -    R$             -    R$  332.558.518,40   R$                      -    R$  -    R$           -    R$                      -    

      2388 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIDORES DO 

GEA (EXCETO SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA) 
R$  318.672.524,20   R$  -    R$             -    R$  267.747.279,80   R$                      -    R$  -    R$           -    R$                      -    

      2400 - ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DA ADMINISTRAÇÃO 

GERAL 
R$    66.539.626,81   R$  -    R$             -    R$    10.621.858,01   R$                      -    R$  -    R$           -    R$                      -    

      2404 - ENCARGOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSS R$    28.716.919,04   R$  -    R$             -    R$    14.907.920,86   R$                  0,41  R$  -    R$           -    R$                  0,41  

      2409 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM FARDAMENTO, 

ALIMENTAÇÃO, INDENIZAÇÃO E VALE TRANSPORTE 
R$    12.913.128,75   R$  -    R$             -    R$    12.906.279,66   R$                      -    R$  -    R$           -    R$                      -    

      2676 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE PESSOAL DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL 
R$                        -     R$  -    R$             -    R$                        -     R$         28.000,00  R$  -    R$           -    R$         28.000,00  

   0044 - GESTÃO DE LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO DO GOVERNO DO 

AMAPÁ 
R$                        -     R$  -    R$             -    R$                        -     R$              208,74  R$  -    R$           -    R$              208,74  

      2101 - REGULARIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO 

ESTADO 
R$                        -     R$  -    R$             -    R$                        -     R$              208,74  R$  -    R$           -    R$              208,74  
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4.2. Relação das Ações da Lei Orçamentária Anual do exercício que estiveram 

integral ou parcialmente na responsabilidade da unidade jurisdicionada ou de unidade 

consolidada no relatório de gestão, especificando: 

a) Função, subfunção e programa de vinculação da ação: 
 

Governo do Estado do Amapá 
 

Programa, Ação, Função e Subfunção e Metas Físicas e Financeiras / 13101 

    
Exercício: 2022 

Unidade Orçamentária / Programa / 

Ação / Função 
Sub-função Meta Física Valor 

13101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 22753  R$  959.477.936,00  

0005 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO-EIXO GESTÃO E FINANÇAS 41  R$      4.007.247,00  

   2421 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEAD 23  R$         4.007.247,00  

      04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - Administração Geral 23  R$         4.007.247,00  

    - - -  18  R$                            -    

      04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - Administração Geral 18  R$                            -    

0043 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 21493  R$  868.578.529,00  

   0028 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL A DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 
ESTADUAL 

50  R$         2.247.000,00  

      28 - ENCARGOS ESPECIAIS 846 - Outros Encargos Especiais 50  R$         2.247.000,00  

   2098 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM FARDAMENTO 7100  R$         8.050.161,00  

      04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - Administração Geral 7100  R$         8.050.161,00  

   2099 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO 100  R$            603.207,00  

      04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - Administração Geral 100  R$            603.207,00  

   2100 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS INDENIZATÓRIAS 85  R$            424.658,00  

      04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - Administração Geral 85  R$            424.658,00  

   2386 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO SETOR SEGURANÇA PUBLICA 8780  R$     493.418.060,00  

      06 - SEGURANÇA PÚBLICA 122 - Administração Geral 8780  R$     493.418.060,00  

   2388 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIDORES DO GEA (EXCETO SAÚDE, 
EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA) 

5330  R$     256.530.779,00  

      04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - Administração Geral 5330  R$     256.530.779,00  

   2400 - ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL 13  R$       97.246.104,00  

      09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 - Previdência do Regime 
Estatutário 

13  R$       97.246.104,00  

   2404 - ENCARGOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSS 13  R$         9.424.860,00  

      09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 - Previdência do Regime 

Estatutário 

13  R$         9.424.860,00  

   2409 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM FARDAMENTO, ALIMENTAÇÃO, INDENIZAÇÃO E 
VALE TRANSPORTE 

20  R$            333.700,00  

      04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - Administração Geral 20  R$            333.700,00  

   2676 - DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL  2  R$            300.000,00  

      04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - Administração Geral 2  R$            300.000,00  

0044 - GESTÃO DE LOGÍSTICA, PATRIMÔNIO E CONTRATOS CORPORATIVOS DO 
GOVERNO DO AMAPÁ 

1219  R$    86.892.160,00  

   2101 - REGULARIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 600  R$         5.015.000,00  

      04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - Administração Geral 600  R$         5.015.000,00  

   2102 - CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 600  R$            860.000,00  

      04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - Administração Geral 600  R$            860.000,00  

   2675 - GESTÃO DE CONTRATOS CORPORATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL 18  R$       80.277.160,00  

      04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - Administração Geral 18  R$       80.277.160,00  

   2677 - MODERNIZAÇÃO DOS DIÁRIOS OFICIAIS DO GEA 1  R$            740.000,00  

      04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - Administração Geral 1  R$            740.000,00  
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b) Metas e desempenhos físicos e financeiros; 

Alinhados ao Decreto nº 0073 de 12 de janeiro de 2021 que dispõe sobre a programação 

orçamentária e financeira. 

Conforme item 4.2 alínea a.  

 

c) Reflexos de contingenciamentos sobre os resultados das ações;  

Não houve contingenciamento nas ações da SEAD no ano de 2021. 

 

d) Reflexos dos restos a pagar na execução das ações. 

A unidade jurisdicionada ficou com o valor de R$ 850.598.961,30 (oitocentos e cinquenta 

milhões quinhentos e noventa e oito mil, novecentos e sessenta e um mil e trinta centavos) em restos 

a pagar processados e R$ 12.694.325,03 (doze milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, trezentos 

e vinte e cinco reais e três centavos) em restos a pagar não processados, referentes ao ano de 2021, 

relativos à folha de pagamento, ressarcimentos, contratos corporativos, contratos administrativos, e 

contribuições patronais, dentre outros, conforme tabela constante no item 4.1 alínea e. 

Importante ressaltar que esta SEAD vem trabalhando em conjunto com a Secretaria de Estado 

da Fazenda – SEFAZ, que é o setor responsável pela regularização dos lançamentos registrados em 

restos a pagar relativos a folha de pagamento de exercícios anteriores, para que o relatório passe a 

refletir a realidade dos lançamentos da SEAD. 

 

e) O Quadro de Detalhamento da Despesa inicial e final; 

QDD inicial: 

Conforme link abaixo: 

https://sigdoc.ap.gov.br/public/verArquivo.jsf?token=914c166881d8d5ea161f78cc2fa3e94b 

Fonte: SIAFE/AP 

 

QDD final: 

Conforme link abaixo: 

https://sigdoc.ap.gov.br/public/verArquivo.jsf?token=ca2aed776b6d9c7764095ae5f066b0a4 

Fonte: SIAFE/AP 

 

f) Relação de restos a pagar; 

Conforme link abaixo: 

Tabela 19: Relação de Restos a Pagar 

https://sigdoc.ap.gov.br/public/verArquivo.jsf?token=053990f1b1d5088bed268d752e1d954

9 

Fonte: SIAFE/AP 

 

g) Balancete analítico de encerramento do exercício. 

Conforme link abaixo: 

Tabela 20: Balancete Analítico 2021 

https://sigdoc.ap.gov.br/public/verArquivo.jsf?token=b278e958f7d43974f79b249658291de7 

Fonte: SIAFE/AP 

 

4.3. Demonstração e análise do desempenho da unidade na execução orçamentária e 

financeira, contemplando, no mínimo. 

https://sigdoc.ap.gov.br/public/verArquivo.jsf?token=914c166881d8d5ea161f78cc2fa3e94b
https://sigdoc.ap.gov.br/public/verArquivo.jsf?token=ca2aed776b6d9c7764095ae5f066b0a4
https://sigdoc.ap.gov.br/public/verArquivo.jsf?token=053990f1b1d5088bed268d752e1d9549
https://sigdoc.ap.gov.br/public/verArquivo.jsf?token=053990f1b1d5088bed268d752e1d9549
https://sigdoc.ap.gov.br/public/verArquivo.jsf?token=b278e958f7d43974f79b249658291de7
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a) Identificação das unidades orçamentárias (UO) consideradas no relatório de 

gestão: 

A Unidade Orçamentária (UO) considerada neste relatório de gestão: 130101. 

 

b) Programação orçamentária das despesas correntes, de capital e da reserva de 

contingência; 

 

A programação orçamentária das despesas correntes e de capital consta no QDD, anexo neste 

relatório. Quanto à programação da reserva de contingência, informa-se que esta não é aplicada à 

SEAD, sendo de competência da SEPLAN. 

  

c) Demonstração dos limites impostos por cronograma de desembolso definido pelos 

órgãos competentes, explicitando o impacto das limitações na execução das ações de 

responsabilidade da unidade jurisdicionada; 

O Decreto n° 0073 de 12 de Janeiro 2021, publicado no DOE nº 7.331 de 12 de janeiro de 

2021, que estabelece normas para a execução orçamentária e financeira do exercício de 2021 e dá 

outras providências e, em seu Artigo 3º - As cotas orçamentárias de que trata o art. 2º deste Decreto 

poderão ser contingenciadas durante o exercício, de acordo com o comportamento da arrecadação. 

Excetuam-se do disposto no “caput” deste artigo, as despesas com: pessoal e encargos sociais; 

precatórios judiciários; contribuição para o PASEP; amortização e encargos da dívida pública 

estadual; despesas com fardamento e com ajuda de custo; as despesas de contratos corporativos da 

Administração Estadual; despesas com aquisição de combustíveis e lubrificantes; despesas com 

programas sociais; despesas do setor educação, saúde, segurança pública, infraestrutura. 

Considerando a obrigatoriedade de empenhamento do valor total das despesas prioritárias com 

serviços terceirizados, não houve reflexos de contingenciamento sobre os resultados dos programas, 

assim como sobre os resultados das ações, visto a liberação orçamentária em sua totalidade.  

 

d) Movimentação de créditos interna e externa; 

Não houve Contratos de Operações de Créditos, no período. 
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e) Execução das despesas por modalidade de licitação e por elementos de despesa: 
 
 

Governo do Estado do Amapá 
 

Demonstrativo da Execução Orçamentária e Financeira por Modalidade de Licitação e Elemento da Despesa / 130101 

        

    Exercício: 2022 
Unidade Gestora / Modalidade de Licitação / 
Elemento Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas 

Despesas Pagas 

Despesas Pagas de 
Restos a Pagar 

Despesas do Exercício 
Pagas 

Total 

130101 - SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO 

 R$     1.217.338.727,36   R$ 1.204.644.402,33   R$ 156.682.276,90   R$ 1.008.891.791,59   R$ 1.165.574.068,49  

   Adiantamento - Sup. Fundo  R$                   12.800,00   R$                12.800,00   R$                           -     R$                12.800,00   R$                12.800,00  

      30 - Material de Consumo   R$                       5.500,00   R$                    5.500,00   R$                            -     R$                    5.500,00   R$                    5.500,00  

      36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   R$                       4.000,00   R$                    4.000,00   R$                            -     R$                    4.000,00   R$                    4.000,00  

      39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica  

 R$                       3.300,00   R$                    3.300,00   R$                            -     R$                    3.300,00   R$                    3.300,00  

   DIARIAS   R$                     7.747,28   R$                  7.747,28   R$                           -     R$                  7.747,28   R$                  7.747,28  

      14 - Diárias – Civil  R$                       7.747,28   R$                    7.747,28   R$                            -     R$                    7.747,28   R$                    7.747,28  

   Dispensa de Licitação  R$                     44.316,86   R$                  41.306,00   R$                            -     R$                  41.306,00   R$                  41.306,00  

      39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica  

 R$                     25.000,00   R$                  25.000,00   R$                            -     R$                  25.000,00   R$                  25.000,00  

      52 - Equipamentos e Material Permanente   R$                     19.316,86   R$                  16.306,00   R$                            -     R$                  16.306,00   R$                  16.306,00  

   Inexigível  R$                333.746,15   R$             280.746,35   R$            87.534,07   R$             280.746,35   R$             368.280,42  

      30 - Material de Consumo   R$                     14.800,00   R$                  14.800,00   R$                            -     R$                  14.800,00   R$                  14.800,00  

      39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica  

 R$                   318.946,15   R$                265.946,35   R$              87.534,07   R$                265.946,35   R$                353.480,42  

   Outros / Não Aplicável  R$     1.190.524.801,41   R$  1.178.882.953,92   R$  154.963.503,06   R$     983.895.103,26   R$  1.138.858.606,32  

      01 - Aposentadorias do RPPS, Reserva 
Remunerada e Reformas dos Militares  

 R$                5.525.706,07   R$             5.525.706,07   R$              40.383,59   R$             5.151.397,42   R$             5.191.781,01  

      03 - Pensões do RPPS e do militar   R$                   518.967,02   R$                518.967,02   R$              23.947,25   R$                492.298,95   R$                516.246,20  

      04 - Contratação por Tempo Determinado   R$              14.174.307,68   R$           14.174.307,68   R$       14.152.515,55   R$           12.539.354,14   R$           26.691.869,69  

      08 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e 
do militar  

 R$                   189.537,65   R$                189.477,65   R$                            -     R$                189.477,65   R$                189.477,65  

      11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 
Civil 

 R$            601.232.860,86   R$         601.232.860,86   R$       64.994.098,16   R$         529.006.265,40   R$         594.000.363,56  

      12 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 
Militar 

 R$            423.106.309,69   R$         423.106.309,69   R$       15.611.981,99   R$         372.114.749,26   R$         387.726.731,25  
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      13 - Obrigações Patronais  R$              70.861.208,80   R$           70.861.208,39   R$       54.951.936,41   R$             1.134.441,41   R$           56.086.377,82  

      14 - Diárias – Civil  R$                       3.834,22   R$                    3.834,22   R$                            -     R$                    3.834,22   R$                    3.834,22  

      16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil  R$              14.793.634,28   R$           14.793.634,28   R$         1.028.960,98   R$           14.793.634,28   R$           15.822.595,26  

      19 - Auxílio-Fardamento  R$                8.053.161,18   R$             8.053.161,18   R$            163.200,00   R$             8.053.161,18   R$             8.216.361,18  

      36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   R$                     82.800,09   R$                  82.800,09   R$                            -     R$                  82.800,09   R$                  82.800,09  

      39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica  

 R$              32.120.815,95   R$           21.934.324,81   R$         3.361.491,49   R$           21.934.324,50   R$           25.295.815,99  

      40 - Serviços de Tecnologia da Informação e 
Comunicação - Pessoa Jurídica  

 R$                1.251.687,30   R$             1.218.231,30   R$                            -     R$             1.218.083,17   R$             1.218.083,17  

      47 - Obrigações Tributárias e Contributivas   R$                       5.347,73   R$                    5.347,73   R$                            -     R$                    5.347,73   R$                    5.347,73  

      49 - Auxílio-Transporte   R$                   526.317,47   R$                526.317,47   R$                            -     R$                519.468,38   R$                519.468,38  

      59 - Pensões Especiais   R$                   600.863,14   R$                600.863,14   R$                            -     R$                600.863,14   R$                600.863,14  

      91 - Sentenças Judiciais   R$                3.260.181,10   R$             3.260.181,10   R$                            -     R$             3.260.181,10   R$             3.260.181,10  

      92 - Despesas de Exercícios Anteriores   R$                   234.843,42   R$                234.843,42   R$                            -     R$                234.843,42   R$                234.843,42  

      93 - Indenizações e Restituições   R$                   654.026,84   R$                654.026,84   R$                            -     R$                654.026,84   R$                654.026,84  

      94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas   R$              10.576.431,24   R$           10.576.431,24   R$            274.677,09   R$           10.576.431,24   R$           10.851.108,33  

      96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal 
Requisitado  

 R$                2.751.959,68   R$             1.330.119,74   R$            360.310,55   R$             1.330.119,74   R$             1.690.430,29  

   Pregão  R$           25.926.728,68   R$        25.033.737,38   R$      1.461.524,72   R$        24.274.753,90   R$        25.736.278,62  

      30 - Material de Consumo   R$                     48.294,86   R$                  30.878,75   R$                            -     R$                  30.878,75   R$                  30.878,75  

      33 - Passagens e Despesas com Locomoção   R$                     35.704,82   R$                  35.704,82   R$                            -     R$                  35.704,82   R$                  35.704,82  

      37 - Locação de Mão-de-Obra   R$              20.277.511,87   R$           19.688.875,60   R$         1.018.884,77   R$           18.980.741,22   R$           19.999.625,99  

      39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica  

 R$                5.130.405,16   R$             5.117.400,46   R$            378.972,00   R$             5.066.551,36   R$             5.445.523,36  

      40 - Serviços de Tecnologia da Informação e 
Comunicação - Pessoa Jurídica  

 R$                   101.887,05   R$                  34.817,87   R$                            -     R$                  34.817,87   R$                  34.817,87  

      52 - Equipamentos e Material Permanente   R$                   252.778,12   R$                  48.913,08   R$              63.667,95   R$                  48.913,08   R$                112.581,03  

      92 - Despesas de Exercícios Anteriores   R$                     75.931,80   R$                  75.931,80   R$                            -     R$                  75.931,80   R$                  75.931,80  

      93 - Indenizações e Restituições   R$                       4.215,00   R$                    1.215,00   R$                            -     R$                    1.215,00   R$                    1.215,00  

   Registro de Preço  R$                488.586,98   R$             385.111,40   R$          169.715,05   R$             379.334,80   R$             549.049,85  

      39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica  

 R$                   488.586,98   R$                385.111,40   R$            169.715,05   R$                379.334,80   R$                549.049,85  
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As informações relativas a execução das despesas por modalidade de licitação e por elementos 

de despesa, realizadas por esta secretaria, consideraram o que dispõe a Emenda Constitucional nº 

0047, de 03 de Julho 2012, Publicada no Diário Oficial do Estado nº 5261, de 05/07/2012, ressaltando 

que todos as licitações desta Secretaria de Estado da Administração são realizadas pela Central de 

Licitações e Contratos - CLC/PGE, visto que: 
“Art. 29. A Central de Licitações e Contratos (CLC), 

órgão de execução programática da Procuradoria Geral do Estado, 

tem por objetivo estabelecer normas básicas necessárias à 

integração e à sistematização das licitações, bem como, centralizar 
a execução dos procedimentos licitatórios em todas as suas 

modalidades, exceto leilão, no âmbito da Administração Pública 

Direta e Indireta do Estado do Amapá, visando à uniformização e 

à padronização dos termos de referências, projetos básicos, 

editais, cartas-convites, planilhas de custos e procedimentos, 

conferindo maior celeridade, segurança, transparência, controle, 

eficiência e eficácia nas aquisições públicas. (Redação dada pela 

Lei Complementar nº 0109, de 10.01.2018) ”. 

 
Item Empresa Contratos/Termos Aditivos Tipo de Licitação Elemento de Despesa 

1 CAESA Contrato nº 001/2021 INEXIGIBILIDADE 
339039 - Outros Serviços de Terceiros 

- Pessoa Jurídica 
  

2 CEA 
3° Termo Aditivo - Contrato nº 

001/2018 
INEXIGIBILIDADE 

339039 - Outros Serviços de Terceiros 

- Pessoa Jurídica 

  

 

3 J N de Souza Neto – EPP 

10º Termo Aditivo - Contrato 

nº 004/2016 - 

Excepcionalidade 

PREGÃO 339037 - Locação de Mão de Obra 

  

 

4 
LINK CARD Administradora de 

Benefícios Eireli - EPP 

2º Termo Aditivo - Contrato nº 

001/2019 
PREGÃO 

339039 - Outros Serviços de Terceiros 

- Pessoa Jurídica 

  

 

5 Claro S/A Fixo (Embratel) 
Contrato nº 002/2021 - 

Emergencial 

DISPENSA DE 

LICITAÇÃO 

339039 - Outros Serviços de Terceiros 

- Pessoa Jurídica 

  

 

6 Telemar/OI (Fixo) 
Contrato nº 003/2021 - 

Emergencial 

DISPENSA DE 

LICITAÇÃO 

 

339039 - Outros Serviços de Terceiros 

- Pessoa Jurídica 

  

7 Claro S/A Fixo (Embratel) 
Contrato nº 016/2021 - 

Emergencial 

DISPENSA DE 

LICITAÇÃO 

 

339039 - Outros Serviços de Terceiros 

- Pessoa Jurídica 

  

8 Claro S/A Móvel  (Embratel) 
5º Termo Aditivo - Contrato nº 

009/2016 - Excepcionalidade 
PREGÃO 

339039 - Outros Serviços de Terceiros 

- Pessoa Jurídica 

  

 

9 
 

Claro Brasil S/A Contrato nº 018/2021 

ADESÃO ATA REGISTRO 

DE PREÇOS nº 001/2021-

SEPLAD/PA 

339039 - Outros Serviços de Terceiros 

- Pessoa Jurídica 
 

10 
NEW LINE Sistema de 

Segurança LTDA 

2° Termo Aditivo - Contrato n° 

002/2019 
PREGÃO 

339039 - Outros Serviços de Terceiros 

- Pessoa Jurídica 

  

 

11 
SIG Software & Consultoria em 

Tecnologia da Informação Ltda 

4º Termo Aditivo - Contrato nº 

003/2017 
PREGÃO 

339040 - Serviços de Tecnologia da 

Informação e Comunicação - Pessoa 

Jurídica 

 

 

12 
Empresa Brasileira de Correios e 

Telegráfos - ECT 

1º Termo Aditivo - Contrato n° 

09912262899/2020 
INEXIGIBILIDADE 

339039 - Outros Serviços de Terceiros 

- Pessoa Jurídica 

 

 

13 

SETAP-Sindicato das Empresas 

de Transportes de Passageiros do 

Amapá 

1º Termo Aditivo - Contrato nº 

001/2020 
INEXIGIBILIDADE 

339039 - Outros Serviços de Terceiros 

- Pessoa Jurídica 

 

 

14 
NEW LINE Sistema de 

Segurança LTDA 

2° Termo Aditivo - Contrato nº 

003/2019 
PREGÃO 

339039 - Outros Serviços de Terceiros 

- Pessoa Jurídica 
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15 
O.S. SERVIÇOS DE 

VIGILÂNCIA 

1° Termo Aditivo - Contrato n° 

004/2019 
PREGÃO 339037 - Locação de Mão de Obra 

 

16 
O.S. SERVIÇOS DE 

VIGILÂNCIA 

1º Termo Aditivo - Contrato n° 

002/2020 
PREGÃO 339037 - Locação de Mão de Obra 

  

 

17 
VIGEX VIGILÂNCIA E 

SEGURANÇA PRIVADA 

2° Termo Aditivo - Contrato nº 

005/2019 
PREGÃO 339037 - Locação de Mão de Obra 

  

 

18 
CAPITAL TECNOLOGIA 

LTDA EPP 

2° Termo Aditivo - Contrato n° 

007/2019 
PREGÃO 

 

339039 - Outros Serviços de Terceiros 

- Pessoa Jurídica 

 

 

19 
CLEAN SERVICE 

CONSTRUÇÕES LTDA 
Contrato nº 021/2021 

ADESÃO ATA           

REGISTRO DE PREÇOS n° 

159/2021-CLC/PGE 

339037 - Locação de Mão de Obra 

  

 

20 
GIBSON E REGIO LTDA – 

EPP 
Contrato nº 022/2021 

ADESÃO ATA           

REGISTRO DE PREÇOS n° 

159/2021-CLC/PGE 

339037 - Locação de Mão de Obra 

  

 

21 

VIP SERVICE CLUB 

LOCADORA E SERVIÇOS 

LTDA 

Contrato nº 014/2021 

ADESÃO ATA           

REGISTRO DE PREÇOS n° 

052/2021-CLC/PGE 

 

339039 - Outros Serviços de Terceiros 

- Pessoa Jurídica 

 

  

22 
DF TURISMO E EVENTOS 

LTDA 
Contrato nº 015/2021 

ADESÃO ATA           

REGISTRO DE PREÇOS n° 

102/2021-CLC/PGE 

 

339033 – Passagens e Despesas com 

Locomoção 

  

22 H. J. DE QUEIROZ FEIO – ME Contrato nº 009/2021 INEXIGIBILIDADE 

 

339030 – Material de Consumo 

339039 - Outros Serviços de Terceiros 

- Pessoa Jurídica 

  

23 
DIGIMAC INFORMÁTICA 

LTDA - EPP 
Contrato nº 008/2016 

ADESÃO ATA           

REGISTRO DE PREÇOS n° 

009/2021-CLC/PGE 

 

339040 - Serviços de Tecnologia da 

Informação e Comunicação - Pessoa 

Jurídica 

  

24 

UNISERVICE 

EMPREENDIMENTOS 

EIRELI 

1º Termo Aditivo - Contrato nº 

002/2020 

ADESÃO ATA           

REGISTRO DE PREÇOS n° 

001/19-RURAP 

 

339039 - Outros Serviços de Terceiros 

- Pessoa Jurídica 

  

25 
CONSULTRE - Consultoria e 

Treinamento Ltda - EPP 
Contrato nº 019/2021 INEXIGIBILIDADE 

 

339039 - Outros Serviços de Terceiros 

- Pessoa Jurídica 

  

26 G R LOBATO - ME Contrato nº 005/2021 

ADESÃO ATA           

REGISTRO DE PREÇOS n° 

087/2020-CLC/PGE 

 

339039 - Outros Serviços de Terceiros 

- Pessoa Jurídica 

  

27 

CARDOSO & SILVA 

COMERCIO E SERVIÇOS 

LTDA 

Contrato nº 004/2021 

ADESÃO ATA           

REGISTRO DE PREÇOS n° 

010/2020-DPE/AP 

 

339039 - Outros Serviços de Terceiros 

- Pessoa Jurídica 

339093 – Indenizações e Restituições 

  

28 
HF7 COMERCIO E SERVIÇOS 

EIRELI 
Contrato nº 006/2021 

ADESÃO ATA           

REGISTRO DE PREÇOS n° 

014/2021-CLC/PGE 

 

449052 – Equipamentos e Material 

Permanente 

449039 - Outros Serviços de Terceiros 

- Pessoa Jurídica  
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29 G R LOBATO - ME Contrato nº 007/2021 

ADESÃO ATA           

REGISTRO DE PREÇOS n° 

015/2021-CLC/PGE 

 

449052 – Equipamentos e Material 

Permanente 

  

30 
G. H. R - CONSTRUÇÕES 

E TERRAPLENAGEM LTDA 
Contrato nº 011/2021 

ADESÃO ATA           

REGISTRO DE PREÇOS n° 

079/2020-CLC/PGE 

 

339039 - Outros Serviços de Terceiros 

- Pessoa Jurídica 

  

31 FUNDAÇÃO DOM CABRAL Contrato nº 214018/2021 INEXIGIBILIDADE 

 

339039 - Outros Serviços de Terceiros 

- Pessoa Jurídica 

  

32 
HD SOLUÇÕES 

TECNOLÓGICAS LTDA 
Contrato nº 012/2021 

DISPENSA DE 

LICITAÇÃO 

 

449052 – Equipamentos e Material 

Permanente 

  

33 G R LOBATO - ME Contrato nº 010/2021 
DISPENSA DE 

LICITAÇÃO 

 

449052 – Equipamentos e Material 

Permanente 

  

34 
NOSSA FROTA LOCAÇÃO 

DE VEÍCULOS LTDA 
Contrato nº 013/2021 

ADESÃO ATA           

REGISTRO DE PREÇOS n° 

032/2021-CLC/PGE 

 

339039 - Outros Serviços de Terceiros 

- Pessoa Jurídica 

  

35 
VIXBOT SOLUÇÕES EM 

INFORMÁTICA LTDA - EPP 
Contrato nº 020/2021 

ADESÃO ATA           

REGISTRO DE PREÇOS n° 

042/2021-CLC/PGE 

 

449052 – Equipamentos e Material 

Permanente 

  

36 
ALDV REFRIGERAÇÕES 

LTDA 
Contrato nº 023/2021 

ADESÃO ATA           

REGISTRO DE PREÇOS n° 

106/2021-CLC/PGE 

 

339039 - Outros Serviços de Terceiros 

- Pessoa Jurídica 

339093 – Indenizações e Restituições 

  

37 G R LOBATO - ME Contrato nº 025/2021 

ADESÃO ATA           

REGISTRO DE PREÇOS n° 

036/2021-CLC/PGE 

 

339030 – Material de Consumo 

339039 - Outros Serviços de Terceiros 

- Pessoa Jurídica 

  

38 
VIXBOT SOLUÇÕES EM 

INFORMÁTICA LTDA - EPP 
Contrato nº 026/2021 

ADESÃO ATA           

REGISTRO DE PREÇOS n° 

042/2020-CLC/PGE 

 

449052 – Equipamentos e Material 

Permanente 

  

39 AGROQUALITY  LTDA 
1º Termo Aditivo - Contrato nº 

001/2020 
  PREGÃO 

 

339039 - Outros Serviços de Terceiros 

- Pessoa Jurídica 

  

40 
NP CAPACITAÇÕES E 

SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS 

NOTA DE EMPENHO nº 

2021NE00136 
INEXIGIBILIDADE 

339040 - Serviços de Tecnologia da 

Informação e Comunicação - Pessoa 

Jurídica 

  

41 A. N. GOMES - EIRELI 
NOTA DE EMPENHO nº 

2021NE00171 

UTILIZAÇÃO ARP nº 

091/2020-CLC/PGE 

 

339030 – Material de Consumo 

  

42 ADOBE DESIGNER 
NOTA DE EMPENHO nº 

2019NE00176 
INEXIGIBILIDADE  
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339039 - Outros Serviços de Terceiros 

- Pessoa Jurídica 

 

43 
M. DA SILVA OLIVEIRA – 

EPP 

NOTA DE EMPENHO nº 

2021NE00196 

UTILIZAÇÃO ARP nº 

073/2020-CLC/PGE 

 

339030 – Material de Consumo 

  

44 DARKLE R. ARAUJO-ME 
NOTA DE EMPENHO nº 

2021NE00287 

UTILIZAÇÃO ARP nº 062 e 

063/2021-CLC/PGE 

 

339030 – Material de Consumo 

  

45 OFFICE PAPELARIA EIRELI 
NOTA DE EMPENHO nº 

2021NE00274 

UTILIZAÇÃO ARP nº 062 e 

063/2021-CLC/PGE 

 

339030 – Material de Consumo 

  

46 
TECNO2000 INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA 

NOTA DE EMPENHO nº 

2021NE00266 

UTILIZAÇÃO ARP nº 

021/2021-CLC/PGE 

 

449052 – Equipamentos e Material 

Permanente 

  

47 N. T. LUIZE - EPP 
NOTA DE EMPENHO nº 

2021NE00252 

UTILIZAÇÃO ARP nº 046 e 

047/2021-CLC/PGE 

 

339030 – Material de Consumo 

  

48 R.J. COSTA EIRELI 
NOTA DE EMPENHO nº 

2021NE00253 

UTILIZAÇÃO ARP nº 046 e 

047/2021-CLC/PGE 

 

339030 – Material de Consumo 

  

49 

LABOR INDÚSTRIA DE 

MOVÉIS PARA ESCRITÓRIO 

EIRELI 

NOTA DE EMPENHO nº 

2021NE00328 

UTILIZAÇÃO ARP nº 

027/2021-TJAP 

449052 – Equipamentos e Material 

Permanente 

  

 

 

f) Demonstração e análise de indicadores institucionais para medir o desempenho 

orçamentário e financeiro, caso tenham sido instituídos pela unidade. 

 A Coordenadoria Administrativa e Financeira durante o ano de 2021 utilizou os seguintes 

indicadores de desempenho, que subsidiariam os relatórios de acompanhamento da ADINS. 

 

Área 
Nome do 

Indicador 
Fórmula de Cálculo Resultado 

Coordenadoria 

Administrativa 

e Financeira - 

CAF 

Despesas com 

Contratos 

Corporativos  

DCC (%) = (Valor da despesa/valor 

total disponível para o crédito 

orçamentário) x 100  

86,28% 

Despesas com 

Manutenção 

Administrativa   

DMA (%) = (Valor da despesa/valor 

total disponível para o crédito 

orçamentário) x 100 

35,65% 

Taxa de 
Renovação de 

Contratos 

TRC (%) = (número de contratos 

renovados/total de contratos) x 100 
94,74% 

 

A utilização destes índices proporcionou a Coordenadoria Administrativa e Financeira – CAF 

um acompanhamento mais eficaz de suas atividades, permitindo desta forma a realização de ajustes 

no transcorrer do exercício buscando atingir as metas orçamentárias e financeiras mensais. 

Com relação aos Fluxos e POPs foram encaminhados ao Núcleo de Gestão Documental e 

Administrativa – NGDA os relativos ao Núcleo de Contratos e Compras – NCC e encontram-se em 

fase de padronização de layout. 

Os fluxos e POPs do Núcleo de Gestão Administrativa – NGA estão em fase de reanálise, 

com previsão de conclusão para o 1º semestre de 2022. 

 

5. TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. 
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5.1. Informações sobre o reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou 

recursos. 

Não houve insuficiência de créditos durante o exercício. 

 

5.2. Informações sobre a movimentação e os saldos de Restos a Pagar de Exercícios 

Anteriores e Despesas de Exercícios Anteriores. 

Em relação aos restos a pagar, as informações solicitadas podem ser observadas no item 4.2 – 

subitem f. Quanto a despesas de exercícios anteriores, informa-se que não houve execução de DEA 

no exercício em questão. 

 

5.3. Informação sobre as transferências mediante convênio, contrato de repasse, 

contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação, termo de compromisso ou outros 

acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, vigentes no exercício de referência, 

contemplando, no mínimo: 

Informações desta natureza não se aplicam a esta secretaria, uma vez que não há nenhum tipo 

de convênio ou instrumento congênere no momento. 

 

5.4. Informações sobre a utilização de contas bancárias e a concessão de suprimento de 

fundos contemplando a situação quanto a prestação de contas. 

No ano de 2021, foram efetivados dois processos de suprimento de fundos e distribuídos nas 

naturezas de despesas conforme discriminação abaixo, com as devidas aberturas de contas bancárias 

específicas para o recebimento do recurso. 

1 – Em nome da servidora Jucilene da Silva Guedes, devidamente encerrado com apresentação 

de prestação de contas e baixado no sistema SIAFE. 

 

R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) na ND 33.90.30;  

R$ 3.000,00 (três mil reais) na ND 33.90.36; e  

R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) na ND 33.90.39.  

 

2 – Em nome da servidora Simone de Nazaré Flexa Viana, executado dentro do exercício e 

em processo de finalização de apresentação de prestação de contas. 

 

R$ 2.000,00 (dois mil reais) na ND 33.90.30;  

R$ 1.000,00 (mil reais) na ND 33.90.36; e  

R$ 1.000,00 (mil reais) na ND 33.90.39. 

 

5.5. Relação de contratos de operações de crédito realizadas ou vigentes no período, 

com suas respectivas leis autorizativas indicando: a finalidade do recurso, as razões que 

ensejaram a operação e o estágio atual da operação de crédito, especialmente no tocante à 

adimplência da unidade. 

Informações desta natureza não se aplicam a esta secretaria, uma vez que a Secretaria de 

Estado da Administração não possui autonomia financeira, portanto não detêm nenhum tipo de 

operação de crédito, sendo esta uma atribuição da SEFAZ, tampouco efetivou nenhum processo de 

reconhecimento de dívida no exercício de 2021. 

 

5.6. Informações sobre a gestão de precatórios. 

Considerando o que dispõe a Emenda Constitucional nº 0047, de 03 de julho 2012, publicada 

no Diário Oficial do Estado nº 5261, de 05/07/2012, essa atividade supracitada está vinculada à 

Procuradoria Geral do Estado – PGE. 
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6. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS 

RELACIONADOS. 

6.1. Informações sobre a estrutura de pessoal da unidade, contemplando as seguintes 

perspectivas: 

No âmbito da Secretaria de Estado da Administração, a Unidade de Pessoal (UPES), ligada 

ao Núcleo de Gestão Administrativa (NGA), atuou para assistir à Secretaria quanto às políticas e 

diretrizes internas de recursos humanos, voltadas a organização, controle, atualização cadastral, 

controle de frequência, avaliações, lotação e movimentação de servidores, dentre outros. 

 

a) Demonstração da estrutura de pessoal da unidade, incluindo cargos efetivos, 

comissionados, indicando a regulamentação normativa que disponha a respeito, a carga-

horária, o quantitativo previsto em lei, esclarecendo o grau de ocupação, vacância e eventuais 

afastamentos. 

A carga horária de 40 horas semanais dos servidores da SEAD é regida pelo Art. 35 da Lei 

0066 de 03 de maio de 1993. 

Cargos Comissionados - O quantitativo de Cargos Comissionados da SEAD está previsto no 

Anexo 01 do Decreto do Governo do Estado do Amapá nº 0422 de 30 de janeiro de 2019. 

Demonstração da Força de Trabalho e dos Afastamentos que refletem sobre ela: 

As informações constantes nas tabelas abaixo foram coletadas dos arquivos e registros 

funcionais constantes nesta Secretaria. 

 
Tabela 21: Força de trabalho – cenário geral 

FORÇA DE TRABALHO QUANT. 
PERCENTUAL 

(%) 

SERVIDORES EFETIVOS 472 68,21 

SERVIDORES SEM VÍNCULO 59 8,53 

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - - 

SERVIDORES FEDERAIS 126 18,21 

SERVIDORES DE OUTRAS SECRETARIAS À DISPOSIÇÃO DA 

SEAD 
35 5,05 

TOTAL 692 100 

Fonte: Arquivos SIGRH/SEAD/2021. 

 

OBS: Servidores sem vínculo são servidores ocupantes de cargos comissionados. 

 
Gráfico 8 - Força de Trabalho – por vínculo 

Fonte: SIGRH/SEAD//2021 
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Gráfico 9 - Força de Trabalho – percentual por agrupamento 

 
Fonte: SIGRH/SEAD/2021 

 
Tabela 22 - Demonstrativos Mensais de Afastamentos 

AFASTAMENTOS jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez TOTAL 

Férias 151 25 23 20 50 34 150 37 26 41 15 35 607 

Licença prêmio 2 2 6 1 2 1 4 3 3 1 2 5 32 

À disposição com 

ônus 
164  10          174 

Falecimento  2  1         3 

Licença para 

tratamento da própria 

saúde 

1 2 1 3 1 1 2 4 2 4 4 4 29 

Licença médica INSS          1   1 

Licença maternidade  1     1      2 

Licença paternidade          1   1 

Licença para tratar de 

assuntos particulares 
          68  68 

Exoneração a pedido 1      1 1  1  1 5 

Exoneração de cargo 

em comissão 
 5 1 1 2 2 1   2 1 1 16 

Exoneração a ofício 1 1  1     1 1   5 

Aposentadoria   2   1 2   3 1 1 10 

TOTAL 320 38 43 27 55 39 161 45 32 55 91 47 953 

Fonte: SIGRH/SEAD – 2021 
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Tabela 23 - (%) Percentual de Afastamentos 

 
Fonte: SIGRH/SEAD - 2021 

 

 

LICENÇAS jan fev Mar abr mai jun jul ago set out nov dez TOTAL 

Férias 24,88 4,12 3,79 3,29 8,24 5,60 24,71 6,10 4,28 6,75 2,47 5,77 63,69 

Licença prêmio 6,25 6,25 18,75 3,13 6,25 3,13 12,50 9,38 9,38 3,13 6,25 15,63 3,36 

À disposição com 
ônus 

94,25 0,00 5,75 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

18,26 

Falecimento 0,00 66,67 0,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 

Licença para 
tratamento da 
própria saúde 

3,45 6,90 3,45 10,34 3,45 3,45 6,90 13,79 6,90 13,79 13,79 13,79 3,04 

Licença médica 
INSS 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,10 

Licença 
maternidade 

0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 

Licença 
paternidade 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,10 

Licença para tratar 
de assuntos 
particulares 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 7,14 

Exoneração a 

pedido 
20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,52 

Exoneração de 
cargo em comissão 

0,00 31,25 6,25 6,25 12,50 12,50 6,25 0,00 0,00 12,50 6,25 6,25 1,68 

Exoneração a 
ofício 

20,00 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,52 

Aposentadoria 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 10,00 20,00 0,00 0,00 30,00 10,00 10,00 1,05 

TOTAL 33,58 3,99 4,51 2,83 5,77 4,09 16,89 4,72 3,36 5,77 9,55 4,93 100,00 
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Gráfico 10 - Afastamento por Férias 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fonte: SIGRH/SEAD - 2021 

 

Observa-se que o mês com maior número de concessão de férias corresponde a Janeiro, com 

151 (cento e cinquenta e um) servidores, o segundo maior foi o mês de Julho, com 150 (cento e 

cinquenta) servidores e o mês com menor número de servidores de férias corresponde ao mês de 

Novembro, com apenas 15 (quinze) servidores. Dentre as motivações estão o período de festas de 

final de ano e férias escolares. 

 
Gráfico 11 - Afastamento por Licença Prêmio 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Fonte: SIGRH/SEAD – 2021 

 

Quanto ao afastamento por licença prêmio, observa-se que o primeiro trimestre foi o de maior 

volume de concessões. Entretanto, apesar do número elevado de servidores com direito ao usufruto 

da Licença Prêmio, o cenário ainda presente da COVID-19 pode ser considerado o fator que mais 

influenciou no baixo número de solicitações/concessões. 
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Gráfico 12 - Afastamento por Disposição com Ônus 

 
Fonte: SIGRH/SEAD – 2021 

 

Qualificação da força de trabalho de acordo com a estrutura de cargos, idade e nível de 

escolaridade:  

 

As informações contidas na tabela abaixo foram coletadas nas pastas funcionais dos 

servidores, Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Humanos (SIGRH), bem como em 

arquivos desta Secretaria. 

 
Tabela 24: Qualificação da força de trabalho da SEAD 

https://sigdoc.ap.gov.br/public/verArquivo.jsf?token=80f7ff3024218d1e250c745b0635c737 
Fonte: SIGRH e arquivos UPES/SIGRH/SEAD/2021. 
 

Sobre a qualificação da força de trabalho, os gráficos abaixo demonstram que a Secretaria de 

Estado de Administração - SEAD, em 2021, possuía em seu quadro de Pessoal, de acordo com a 

estrutura de cargos, um quantitativo de 692 (Seiscentos e vinte e quatro) servidores, sendo que 17 

(dezessete) servidores possuem escolaridade de Nível básico; 358 (Trezentos e cinquenta e oito) com 

Nível Médio e 317 (Trezentos e dezessete) com Nível Superior. O ingresso dos servidores, nos 

diversos seguimentos e níveis, é compatível com a escolaridade exigida e função que exercem nos 

cargos que ocupam: 
Tabela 25: Nível de  Escolaridade 

ESCOLARIDADE Qtd Percentual (%) 

NÍVEL SUPERIOR 317 45,81 

NÍVEL MÉDIO 358 51,73 

NÍVEL BÁSICO 17 2,46 

TOTAL 692 100 

 Fonte: UPES 
 

Gráfico 13 - Nível de Escolaridade 

 
Fonte: SIGRH e arquivos UPES/SEAD/2021 
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Gráfico 14 - Nível de Escolaridade % 

 

 

Fonte: SIGRH e arquivos UPES/SEAD/2021 

 

b) Discriminação em valores globais da despesa de pessoal da unidade e sua 

evolução nos últimos 3 anos, classificados de acordo com a natureza dos vínculos jurídicos 

previstos na estrutura. Custos associados à manutenção dos recursos humanos:  
As informações contidas na tabela abaixo foram coletadas no Sistema Integrado de 

Gerenciamento de Recursos Humanos – SIGRH. A manutenção dos recursos humanos cria condições 

para que os servidores estejam motivados a desempenharem suas funções, protegidas de possíveis 

riscos inerentes ao trabalho e devidamente representadas em seus anseios. Compensação, salários, 

benefícios, higiene e segurança do trabalho são indicadores dessa manutenção. 
 

Tabela 26 - Custos da Folha de Pagamento da SEAD - Manutenção dos Recursos Humanos 

MESES 
FOLHA DE 

PAGAMENTO 

SEGURADO 

AMPREV 
SEGURADO INSS 

Janeiro 2.741.020,82 330.602,20 330.602,20 

Fevereiro 2.710.735,22 330.407,79 330.407,79 

Março 2.670.788,79 326.037,40 326.037,40 

Abril 2.733.631,17 326.174,53 326.174,53 

Maio 2.716.944,08 330.480,51 330.480,51 

Junho 2.889.032,76 328.380,71 328.380,71 

Julho 2.714.276,54 327.922,55 327.922,55 

Agosto 2.671.484,52 325.903,49 325.903,49 

Setembro 2.740.919,91 325.823,94 325.823,94 

Outubro 2.664.710,76 323.108,91 323.108,91 

Novembro 2.663.466,14 322.257,07 322.257,07 

13º Salário 2.579.102,18 320.555,27 320.555,27 

Dezembro 2.860.400,33 323.491,98 323.491,98 

TOTAL 35.356.513,22 4.241.146,35 4.241.146,35 

                         Fonte: SIGRH/SEAD/2021 

  

Evolução do custo com folha de pagamento no período de 2019 a 2021. 

ANO CUSTO 

2019 30.990.869,32 

2020 37.919.291,93 

2021 35.356.513,22 

                                                                      Fonte: SIGRH/SEAD/2021 
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Gráfico 15 - Custo com a folha de Pagamento 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: SIGRH/SEAD/2021 

  

 

Período Variação Entre os Anos 

2018/2019 7.467.552,03 

2019/2020 6.928.422,54 

2020/2021 -  2.562.778,71 

 

 

Gráfico 16 - Evolução do custo - Folha de pagamento 2019/2021

 

Fonte: SIGRH/SEAD/2021 

 

c) Composição do quadro de servidores inativos e pensionistas 

Durante o exercício de 2021 houve apenas 10 (dez) aposentadorias (inativo) de servidores 

lotados na Secretaria. Quanto aos dados relativos à composição do quadro de pensionistas, informa-

se que os mesmos são gerenciados pela Amapá Previdência /AMPREV. 

 

d) Providências adotadas para identificar eventual acumulação remunerada de 

cargos, funções e empregos públicos vedada pelo art. 37, incisos XVI e XVII, da Constituição 

Federal (nas redações dadas pelas Emendas Constitucionais n° 19/98 e 34/2001). 

 

Através de pesquisas no sistema de recursos humanos não foi possível identificar acumulações 

de cargos no âmbito do Governo do Estado, vale ressaltar que o SIGRH não viabiliza a crítica de 

acumulação de cargos externas ao âmbito do GEA. 
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e) Providências adotadas nos casos identificados de acumulação remunerada de 

cargos, funções e empregos públicos, nos termos do art. 135 da Lei nº 066/1993. 

 

As informações que tratam das providências adotadas nos casos identificados de acumulação 

remunerada de cargos, funções e empregos públicos, nos termos do art. 135 da lei nº 0066/1993, são 

comunicados formalmente a coordenadoria de gestão de pessoas para providências cabíveis. 

 

f) Informações sobre a gestão de pessoas praticadas na unidade, indicando as 

iniciativas ou atividades relacionadas à seleção, capacitação, remuneração, motivação e 

avaliação de pessoas. 

Houve o cumprimento das diretrizes e normas técnicas referentes a gestão de pessoas pela 

Unidade de Pessoal – UPES, que seguiu todas as normas pertinentes. 

A Secretaria de Estado da Administração – SEAD, considerando a constituição de seu quadro 

funcional (efetivos, federais e cargos em comissão) não realiza atividade relacionada a seleção ou 

política de remuneração. As avaliações de pessoal seguem o estabelecido pela legislação vigente do 

Grupo Gestão Governamental, com as avaliações de estágio probatório e progressões funcionais. 

Com relação as atividades relacionadas a capacitação e motivação de pessoal, o cenário da Pandemia 

impossibilitou sua execução no exercício de 2021. 

 

g) Indicadores gerenciais sobre recursos humanos. 

 

Os indicadores do setor de recursos humanos serão construídos juntamente com seus fluxos e 

POPs com previsão de conclusão no 1º semestre de 2022. 

 

h) Informações mensais das retenções previdenciárias e fiscais sobre a folha de 

pagamento. 

A SEAD é responsável pelas informações dos custos previdenciários gerados na Folha de 

Pagamento do Governo do Estado. As despesas previdenciárias (patronais e segurados) com 

servidores efetivos são recolhidas ao sistema próprio de previdência – Amapá Previdência 

(AMPREV) e estão especificadas no gráfico 17 (com valor anual de R$ 502.105.886,39). 
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Gráfico 17 - AMPREV 

 
Fonte: Folha de Pagamento – SIGRH – Base: Dezembro/2021 

 

6.2. Informações sobre os contratos administrativos, terceirização de mão de obra e 

quadro de estagiários, incluindo a evolução do quantitativo nos últimos 3 anos, fundamentação 

legal/normativa que discipline o vínculo e discriminação da despesa, classificada de acordo com 

o vínculo jurídico, bem como informações sobre o cumprimento dos requisitos constitucionais 

para preenchimento das funções de confiança e cargos em comissão (art. 37, V, da Constituição 

Federal de 1988). 

A Secretaria de Estado da Administração - SEAD não possui quadro de estagiários e nem 

contratos administrativos. 

Com relação às funções de confiança e cargos em comissão, a Secretaria de Estado de 

Administração – SEAD, é regida pela Lei nº 2.312 de 09 de abril de 2018 que dispõe em seu Artigo 

3º que os cargos em comissão são os de livre nomeação e exoneração do Governador do Estado do 

Amapá, à exceção dos cargos a nível de Coordenadoria, que serão ocupados exclusivamente por 

servidores de carreira do Grupo Gestão do GEA ou da União à disposição do GEA. 
 

6.3. Informações sobre a necessidade de realização de concurso público nos diversos 

níveis de trabalho da administração. 

A Secretaria de Estado da Administração-SEAD no exercício de 2021 recebeu 04 (quatro) 

novos concursados do Grupo Gestão Administrativa e 104 (cento e quatro) servidores egressos da 

extinta COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ – CEA, o que supriu as necessidades de 

pessoal da Secretaria. Desta forma, no âmbito da Secretaria de Estado da Administração não existe a 

necessidade de realização de concursos. 

O projeto de Dimensionamento da Força de Trabalho, que vem sendo desenvolvido pela 

Coordenadoria de Gestão de Pessoas da SEAD, vem auxiliando a gestão no sentido de melhor 

aproveitamento da força de trabalho existente na Secretaria. 

Vale ressaltar que é de responsabilidade dos outros Órgãos da Administração Direta e Indireta 

o levantamento de suas demandas de pessoal. 
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7. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO. 

7.1. Informações sobre a gestão da frota de veículos próprios e locados de terceiros, 

inclusive sobre as normas que regulamentam o uso da frota e os custos envolvidos. 

 

A Secretaria de Estado da Administração não possui veículo próprio, apenas veículos locados 

ou cedidos de outros órgãos da Administração Direta do Poder Executivo, conforme tabela abaixo. 

Os veículos são devidamente recolhidos ao final do expediente e liberados, conforme 

agendamento prévio efetuado pelos diversos setores da SEAD. 

 
Locados Cedidos 

FIAT/CRONOS PREC AT – 

Ano/Modelo 2019/2019 - Placa 

QLR 2059 - GASOLINA 

 

L200 TRITON 4X4 - Ano/Modelo 2011/2012 -

Placa NEM 4472 – GASOLINA, cedido pela 

Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA 

TORO ENDURECE (FIAT) 

Ano/Modelo 2021/2022 de Placa QLT9F60 
 

Tabela 27 - Consumo de combustível no ano de 2021 

CONSUMO GASOLINA 

Meses Litros R$ 

Janeiro 619 2.529,90 

Fevereiro 927 3.851,67 

Março 648 3.143,38 

Abril 646 3.127.62 

Maio 770 4.190,35 

Junho 779 4.114,91 

Julho 603 3.381,85 

Agosto 589 2.912,93 

Setembro 469 2.448,97 

Outubro 820 4.899,89 

Novembro 710 4.769,95 

Dezembro 242 1.600,02 

TOTAL 7.882 40.971,44 

Fonte: CAF 

 

7.2. Informações sobre a gestão do patrimônio imobiliário próprio que esteja sob a 

responsabilidade da unidade e dos imóveis locados de terceiros. 

A SEAD realiza a gestão do patrimônio imobiliário do Governo do Estado do Amapá (GEA) 

por meio do Sistema Integrado de Gestão Administrativo – SIGA. Em 31 de dezembro de 2021, 

constavam cadastrados no banco de dados de registros do SIGA, os imóveis estaduais com status 

“Ativo”, “Baixado”, “Cancelado” e “Em elaboração”. Do quantitativo apresentado no SIGA, 1.153 

são registrados como “Ativo”. 

Do total de registros, 276 possuem cadastro de matrícula de cartório de registro de imóveis. 

Paralelamente, cabe ressaltar que o acervo documental do patrimônio imobiliário está sendo 

digitalizado e inserido no sistema com o intuito de melhorar a qualidade da informação. 

Sabendo da fundamental importância da correta identificação dos imóveis do Estado, a SEAD 

tem buscado parcerias com outros órgãos do GEA, prefeituras e outras instituições para a melhoria 

das informações sobre o patrimônio do Estado. 

Cabe destacar que além da identificação dos imóveis, outra ação da gestão patrimonial 

desenvolvida pela SEAD é a destinação dos imóveis e seu controle. Nesse sentido, a Tabela a seguir 

mostra as informações consolidadas sobre a ocupação dos imóveis. Em relação aos relatórios 
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anteriores, o número de imóveis cadastrados no SIGA como ocupados pela SEAD foi reduzido, o 

campo era utilizado para controlar imóveis vistoriados, o que causava inconsistência dos dados. Além 

disso, os imóveis ocupados por terceiros (outros entes e pessoas físicas) também eram contados como 

ocupados pela SEAD, estes imóveis foram separados. A tabela considera o compartilhamento de 

imóvel por mais de um órgão, no SIGA, existem 836 registros de ocupação de imóveis distribuídos 

em 825 imóveis. Destes, 11 imóveis possuem registro de compartilhamento por 2 órgãos. 

 
Tabela 28 - Imóveis com registro de ocupação no SIGA em dezembro/2021 

ÓRGÃO SIGLA Total ÓRGÃO SIGLA Total 

CBMAP 9 SEDEL 13 

CEA 1 SEED 403 

CREAP 2 SEFAZ 18 

DETRAN 2 SEINF 3 

DGPC 24 SEJUSP 31 

DPE 3 SEJUV 1 

EAP 1 SEMA 4 

FCRIA 6 SEMED 1 

GABGOV 3 SEPLAN 1 

HEMOAP 3 SEPM 3 

IAPEN 2 SESA 71 

IEPA 3 SETE 5 

PESCAP 5 SETRAP 5 

PMAP 51 SETUR 1 

POLITEC 4 SIAC 4 

RURAP 26 SIMS 29 

SDR 16 SVS 2 

SEAD 6 TERCEIRO 66 

SECULT 6 UEAP 2 

Número de Registros de Ocupação 836 

Total de imóveis com Registros de Ocupação   825 

Fonte: Relatório SIGA/ Dezembro de 2021. 

 

No ano de 2021 A SEAD realizou as seguintes ações voltadas para a regularização e 

levantamento do inventário patrimonial: 

• Oficiou, através do documento N° 130101.0076.0277.0241/2021,  o cartório de 

registro de imóveis do Município de Santana e Macapá, CARTÓRIO OFIRNEY SADALA – 

SANTANA, solicitação de compartilhamento de informações relacionadas ao Setor, Quadra e Lote 

do Município de Santana – AP. Além desse ofício, esta Secretaria solicitou o compartilhamento de 

informações relacionadas ao Setor, Quadra, Lote do Município de Macapá por meio do OFÍCIO N° 

130101.0076.0277.0240/2021 ao CARTÓRIO ELOY NUNES – MACAPÁ, no intuito de prover a 

regularização dos seus bens imóveis, bem como, a correta identificação de imóveis e até mesmo a 

solicitação de forma eficiente de emissão de Certidão de Inteiro Teor; 

• A Prefeitura Municipal de Macapá – PMM encaminhou à SEAD e-mail com o 

compartilhamento de informações relacionadas ao setor, quadra e lote do Município de Macapá. Com 

as informações prestadas realizou-se a atualização no banco de dados; 

• Esta Secretaria encaminhou ofício circular aos órgãos e entidades pertencentes ao 

GEA para que se manifestassem sobre ocupação de imóveis públicos. Até o final de 2021, apenas 17 

(dezessete) órgãos responderam ao oficio circular; 

• Iniciou o procedimento de abertura de processo administrativo para contratação de 

serviços cartorários com intuito de obter melhorias da qualidade na gestão patrimonial imobiliária em 

especial a atualização dos cadastros dos imóveis no Sistema de Gestão Patrimonial e a necessidade 

de regularização da ocupação dos imóveis do Estado, bem como, a necessidade de localização e 

confirmação de titularidade dos imóveis pertencentes ao GEA; 
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• Encaminhou-se ofício circular à 50 órgãos e entidades pertencentes ao GEA para 

manifestação sobre a ocupação e locações de imóveis, para consolidação desta SEAD para elaboração 

do inventário anual de imóveis do ano de 2021. Até o final do exercício de 2021, apenas 24 (vinte e 

quatro) órgãos responderam ao oficio circular; 

• Foi iniciada a elaboração do Termo de Referência para contratação de empresa para 

levantamento, vistoria e cadastramento e recadastramento dos imóveis no estado, visando à melhoria 

da qualidade na gestão patrimonial imobiliária, com o objetivo de levantar corretamente o número de 

imóveis existentes e identificá-los em suas características: terreno, edificações, área ocupada, tipo e 

padrão de construção e outras que estejam relacionadas à base físico-territorial; 

• Foi iniciado o processo de Contratação de empresa de manutenção predial, o qual 

permite ganhos de economicidade, padronização de processos e procedimentos, agilidade e controle 

por meio de fiscalização, além de garantir a efetividade das ações relacionadas à conservação do 

patrimônio público;  

• Foi solicitado à SEINF o encaminhamento de informações e documentação dos 

imóveis pertencentes ao GEA, para registro e atualização dos cadastros dos imóveis estaduais no 

Sistema de Gestão Patrimonial; 

• Foi oficiado ao Gabinete do Governador solicitação de apoio junto aos órgãos para 

melhoria da gestão patrimonial imobiliária; 

• Encaminhou-se oficio aos Cartórios dos 16 municípios pertencentes ao Estado do 

Amapá, solicitando o compartilhamento de informações relacionadas aos imóveis do Governo do 

Estado do Amapá – GEA; e 

• Foi solicitado às entidades do GEA o inventário anual dos bens imóveis, referentes ao 

ano de 2021. Vale ressaltar, que apesar dos esforços, 7 (sete) órgãos não responderam e 7 (sete) 

órgãos responderam fora do prazo estabelecido no Decreto n°4.282, de 18 de novembro de 2021. 

 

Imóveis locados de terceiros 

No início de 2021 a SEAD enviou ofício circular aos órgãos da Administração Pública 

estadual para que informassem os imóveis alugados por estes para o desempenho de suas atividades. 

Até o final do exercício, 29 órgãos responderam ao ofício, informando um total de 127 imóveis 

alugados de terceiros. Os dados recebidos estão sendo organizados e tabulados para inserção no SIGA 

PATRIMÔNIO. 

Nesse ensejo, a UABI requisitou à CGE a liberação do acesso de leitura ao MÓDULO 

CONTRATOS do sistema SIGA, para visualizar os contratos de aluguel vigentes. A partir dessas 

respostas, a UABI poderá tomar ações para acompanhar os contratos de imóveis alugados de 

terceiros. 

A Secretaria de Estado da Administração – SEAD mantêm sob sua responsabilidade os 

seguintes imóveis: 

 

01 
Secretaria de Estado da Administração - 

SEAD 

Av. FAB, nº 087 - Centro Administrativo – 

Macapá/AP 

02 Núcleo de Perícia Médica Rua Paraná, nº 311 – Santa Rita - Macapá/AP. 

03 Central de Abastecimento GEA Rodovia Duca Serra s/nº - Km 04 - Macapá /AP 

04 
Coordenadoria de Sistemas Corporativos - 

COSIC 

Av. FAB, nº 087 - Centro Administrativo – 

Macapá/AP 

05 Núcleo da Imprensa Oficial - NIO 
Av. FAB, nº 087 - Centro Administrativo – 

Macapá/AP 

06 Imprensa Oficial – Prédio Antigo 
Av. Aurino Borges, nº 103 – São Lázaro – 

Macapá/AP 

07 

Secretaria de Estado de Mobilização e 

Inclusão Social – SIMS 

(Almoxarifado/Arquivo) 

Av. Procópio Rola, s/nº - Centro Administrativo – 

Macapá/AP 
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7.3. Relação de prédios alugados para uso da UJ, identificado pelo menos a finalidade 

da locação, valor mensal e anual, índice de reajuste, vigência do contrato, locador. 

Esta Secretaria não possui imóveis locados. 
 

7.4. Relação de controle de aquisição dos bens patrimoniais. 

https://drive.google.com/file/d/1u0PqUZK44y379P5ImKST8-

ILIbmD0Tfh/view?usp=sharing 

 

7.5. Relação de bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, 

industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio.  

Segue informações de incorporação e baixa mensal de bens no SIGA em 2021, conforme link: 

https://sigdoc.ap.gov.br/public/verArquivo.jsf?token=2258e5eb7119de668c986c48e031cda8 
 

No que tange aos bens imóveis e móveis do GEA, seguem as informações: 

 
Tabela 29 – Movimentação mensal de bens no SIGA 

Movimentação mensal de 2021 

Mês Incorporação Baixa 

Janeiro 12 0 

fevereiro 2 0 

março 13 0 

abril 0 0 

maio 3 0 

junho 4 0 

julho 18 0 

agosto 3 0 

setembro 8 1 

outubro 0 2 

novembro 0 0 

dezembro 0 0 

Total Geral 63 3 

                                                Fonte: SIGA 

 

Em relação aos bens móveis foi extraído relatório do sistema SIGA com as informações das 

movimentações dos órgãos do GEA sobre: entradas, baixas e saldo de inventário de bens móveis no 

exercício de 2021. No período de 01/01/2021 a 31/12/2021 foram registradas as seguintes operações 

de bens móveis no sistema SIGA. 

 
Tabela 30 – Operações de Bens Móveis 

Referência: Janeiro a Dezembro 2021 

ORGÃO 
ENTRADA BAIXA 

DMO (Almoxarifado 

Móveis) 
SALDO (Inventário) 

Quant. Valor (R$) Quant. Valor(R$) Quant. Valor (R$) Quant. Valor (R$) 

1 AGEAMAPA (*) R$ 0,00 0 R$ 0,00 (*) R$ 0,00 83 R$ 64.210,25 

2 APTERRAS (*) R$ 458.138,52 0 R$ 0,00 (*) R$ 113.237,81 858 R$ 1.587.541,57 

3 CBMAP  (*) R$ 5.503.317,13 373 
R$ 

196.268,36 
(*) R$ 2.730,96 5.013 R$ 20.968.687,20 

4 CGE* (*) R$ 208.841,46 6 R$ 0,00 (*) R$ 332.274,62 1.097 R$ 909.671,52 

5 CREAP (*) R$ 0,00 0 R$ 0,00 (*) R$ 0,00 60 R$ 169.800,00 

6 DEFENAP (*) R$ 516.737,35 0 R$ 0,00 (*) R$ 214.101,35 1.728 R$ 1.607.338,34 

7 DETRAN (*) R$ 853.850,98 0 R$ 0,00 (*) R$ 1.563.580,66 2.246 R$ 3.825.167,96 

https://drive.google.com/file/d/1u0PqUZK44y379P5ImKST8-ILIbmD0Tfh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u0PqUZK44y379P5ImKST8-ILIbmD0Tfh/view?usp=sharing
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8 DGPC (*) R$ 1.434.734,11 642 R$ 57.743,14 (*) R$ 338.046,97 10.623 R$ 12.822.999,59 

9 DIAGRO (*) R$ 263.784,74 0 R$ 0,00 (*) R$ 261.781,60 775 R$ 518.377,75 

10 EAP (*) R$ 68.614,20 0 R$ 0,00 (*) R$ 0,00 818 R$ 216.642,29 

11 FAPEAP (*) R$ 0,00 0 R$ 0,00 (*) R$ 0,00 151 R$ 209.541,00 

12 FCRIA (*) R$ 35.083,08 0 R$ 0,00 (*) R$ 5.543,08 211 R$ 29.540,00 

13 GABGOV (*) R$ 216.891,35 0 R$ 0,00 (*) R$ 25.530,77 1.456 R$ 449.618,21 

14 HEMOAP (*) R$ 0,00 0 R$ 0,00 (*) R$ 283.066,55 968 R$ 304.673,25 

15 IAPEN (*) R$ 2.082.162,84 0 R$ 0,00 (*) R$ 8.206.134,28 5.694 R$ 5.911.570,53 

16 IEF ** (*) R$ 0,00 0 R$ 0,00 (*) R$ 25.202,42 79 113.542,30 

17 IEPA (*) R$ 12.196,00 33 R$ 0,00 (*) R$ 19.415,00 2.804 R$ 385.817,25 

18 IMAP ** (*) R$ 0,00 0 R$ 0,00 (*) R$ 0,00 88 17.872,07 

19 IPEM (*) R$ 0,00 0 R$ 0,00 (*) R$ 0,00 221 241.056,19 

20 JUCAP (*) R$ 11.700,00 1 R$ 215,00 (*) R$ 17.828,00 869 R$ 402.075,06 

21 PESCAP ** (*) R$ 0,00 0 R$ 0,00 (*) R$ 0,00 376 R$ 34.583,56 

22 PGE (*) R$ 151.000,87 0 R$ 0,00 (*) R$ 397.543,76 1.782 R$ 2.023.032,98 

23 PM (*) R$ 2.569.150,11 0 R$ 0,00 (*) R$ 2.147.606,75 18.281 R$ 28.823.624,67 

24 POLITEC (*) R$ 1.528.670,61 0 R$ 0,00 (*) R$ 7.111,51 2.464 R$ 4.083.231,56 

25 PROCON (*) R$ 2.964,00 0 R$ 0,00 (*) R$ 13.475,60 395 R$ 205.397,11 

26 PRODAP (*) R$ 1.969.805,90 0 R$ 0,00 (*) R$ 0,00 1.921 R$ 2.886.849,80 

27 RDM (*) R$ 0,00 0 R$ 0,00 (*) R$ 0,00 500 R$ 0,00 

28 RURAP (*) R$ 1.275.022,84 0 R$ 0,00 (*) R$ 2.244.574,14 1.113 R$ 630.191,00 

29 SDC (*) R$ 0,00 0 R$ 0,00 (*) R$ 1.489.542,94 97 R$ 298.779,26 

30 SDR (*) R$ 930.421,36 0 R$ 0,00 (*) R$ 831.291,70 951 R$ 4.673.788,48 

31 SEAB (*) R$ 501,00 0 R$ 0,00 (*) R$ 501,00 258 R$ 117.018,95 

32 SEAD (*) R$ 95.320,45 0 R$ 0,00 (*) R$ 214.230,30 2.540 R$ 1.134.035,26 

33 SECOM (*) R$ 41.545,35 0 R$ 0,00 (*) R$ 4.390,00 394 R$ 330.175,46 

34 SECULT (*) R$ 99.284,99 7 R$ 16.067,41 (*) R$ 14.433,78 2469 R$ 103.772,24 

35 SEDEL (*) R$ 257.975,31 0 R$ 0,00 (*) R$ 203.935,45 1.528 R$ 108.092,88 

36 SEED (*) R$ 5.903.435,97 0 R$ 0,00 (*) 
R$ 

11.108.259,59 
54.082 R$ 25.897.709,01 

37 SEFAZ (*) R$ 322.329,93 0 R$ 0,00 (*) R$ 3.437,28 1.776 R$ 2.424.939,94 

38 SEINF (*) R$ 210.636,68 0 R$ 0,00 (*) R$ 128.165,96 1.620 R$ 1.217.458,56 

39 SEJUSP (*) 
R$ 

15.113.286,54 
178 R$ 94,00 (*) R$ 1.445.340,63 8.288 R$ 11.891.975,14 

40 SEMA (*) R$ 349.775,80 46 R$ 10.348,50 (*) R$ 372.010,46 2.062 R$ 3.356.973,86 

41 SEPLAN (*) R$ 666,67 0 R$ 0,00 (*) R$ 666,67 299 R$ 0,00 

42 SEPM (*) R$ 22.572,44 0 R$ 0,00 (*) R$ 22.572,44 88 R$ 1.099.800,00 

43 SESA (*) R$ 4.601.381,73 0 R$ 0,00 (*) R$ 289.236,19 6.667 R$ 7.672.343,53 

44 SETE (*) R$ 422.242,24 0 R$ 0,00 (*) R$ 423.168,68 328 R$ 66.452,56 

45 SETEC*** (*) R$ 0,00 0 R$ 0,00 (*) R$ 0,00 1.199 R$ 904.243,62 

46 SETRAP (*) R$ 0,00 0 R$ 0,00 (*) R$ 0,00 1.133 R$ 198.135,00 

47 SETUR (*) R$ 453.000,00 0 R$ 0,00 (*) R$ 0,00 530 R$ 456.400,00 

48 SIAC (*) R$ 646.208,00 0 R$ 0,00 (*) R$ 970.392,18 2.697 R$ 830.872,75 

49 SIMS (*) R$ 158.460,27 0 R$ 0,00 (*) R$ 1.140,00 852 R$ 721.527,39 

50 SVS (*) R$ 475.050,22 0 R$ 0,00 (*) R$ 469.803,45 1.076 R$ 84.041,41 

51 UEAP (*) R$ 11.000,00 0 R$ 0,00 (*) R$ 241.244,04 3.003 R$ 1.387.092,59 

52 VICEGOV (*) R$ 4.065,19 0 R$ 0,00 (*) R$ 4.065,19 109 R$ 37.926,51 

TOTAL GERAL (*) 
R$ 

49.281.826,23 
1.286 

R$ 

280.736,41 
(*) 

R$ 

34.456.613,76 
156.720 

R$ 

154.456.207,41 

(*) O Sistema Integrado de Gestão Administrativa - SIGA não fornece a quantidade de itens nos relatórios, somente os valores em reais, 

solicitado alteração ao administrador do sistema. 

* CGE e IEPA tiveram baixa com valor zerado.     
** Órgãos em processo de liquidação devido extinção.     
*** SETEC teve entrada com valor zerado. 

Fonte: NTA 

 

8. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO DO 

CONHECIMENTO. 

8.1. Informações sobre a gestão de tecnologia da informação (TI) da UJ, contemplando 

os seguintes aspectos: 
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a) Planejamento da área; 

Esta informação consta no item 2.3. 

 

b) Perfil dos recursos humanos envolvidos; 
 

Coordenação: 

Tabela 31 - Recursos Humanos Coordenadoria de Sistemas Corporativos. 

Recursos Humanos Coordenadoria de Sistemas Corporativos - COSIC 

Nº Nome Função Situação 

01 Diego de Araújo Lima Coordenador Vigente 

Fonte: SIGRH emitido em 31/01/2022. 

 

Núcleo de relacionamento e gestão de processos: 
Tabela 32 - Recursos Humanos Núcleo de relacionamento e gestão de processos. 

Recursos Humanos Núcleo de Relacionamento e Gestão de Processos - NRGP 

Nº Nome Função Situação 

01 Rodrigo Guedes Pimentel Gerente do Núcleo Vigente 

Fonte: SIGRH emitido em 31/01/2022. 

 

Unidade de Gestão de Processos 

Tabela 33 - Recursos Humanos Unidade de Gestão de Processos. 

Recursos Humanos Unidade de Gestão de Processos – UGP 

Nº Nome Função Situação do Vínculo 

01 Elton Martins Nobre Chefe da Unidade Vigente 

02 Luanne Pereira da Silva Assistente Administrativo Vigente 

03 Diego Tardelly De Souza Braga Analista Administrativo Vigente 

04 Charles da Fonseca Costa Técnico em Informática Vigente 

05 Deyvid Henderson Santos 

Moreira Maciel 

Assistente Administrativo Vigente 

06 Wender Ferreira Da Silva Assessor Técnico Nível II Vigente 

07 Jeová Guilherme de Carvalho 

Filho 

Técnico em Informática Vigente 

Fonte: SIGRH emitido em 31/01/2022. 

 

Unidade de atendimento ao usuário 

Tabela 34 - Recursos Humanos Unidade de atendimento ao usuário. 

Recursos Humanos Unidade de Atendimento ao Usuário – UATU 

Nº Nome Função Situação Funcional 

01 Priscila Marcele Pontes Oliveira Chefe da Unidade Vigente 

02 Alessandro da Silva Souto Assessor Técnico Nível II Vigente 

03 Jander Wilker da Silva Valente Assessor Técnico Nível II Vigente 

04 André Felipe Da Silva Correa Assistente Administrativo Vigente 

05 Joel Josino Alves Analista De Tecnologia Da Informação Vigente 

06 Simey Wane Silva da Silva Analista de Tecnologia da Informação Vigente 

Fonte: SIGRH emitido em 31/01/2022. 

 
c) Segurança da informação: 

Toda hospedagem física e lógica do SIGRH, SIGA e PRODOC estão sob a responsabilidade 

do Centro de Gestão de Tecnologia do Estado do Amapá – PRODAP, ficando o mesmo responsável 

por armazenar, manter a integridade e a disponibilidade dos dados dos sistemas. 
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Algumas medidas de segurança da informação são adotadas pela COSIC a fim de garantir que 

não haja nenhum acesso indevido ao sistema, como podemos listar abaixo: 

Controle de criação de senhas: 

Para que um usuário tenha acesso ao SIGRH e ao SIGA, a COSIC solicita o preenchimento 

de uma ficha de solicitação de usuário padrão, que deve conter a assinatura do chefe imediato do 

requerente. Posteriormente é encaminhada via ofício à SEAD. Após o recebimento da solicitação, é 

feita a checagem se o vínculo do servidor está ativo no SIGRH e se os dados no qual ele solicita 

corresponde à sua lotação. 

Monitoramento do log de acessos: 

Todas as ações feitas pelos usuários são monitoradas através de log de acesso, que registra 

operações como consultas, alterações e exclusões de informações nos sistemas. Desta forma 

garantimos que todas as ações executadas deixem um histórico para eventual consulta. O log registra 

também o endereço IP do computador de onde aquela ação foi executada, possibilitando até o rastreio 

do local de onde partiu a ação.  

 

d) Desenvolvimento e produção de sistemas; 

Customizações: 

A COSIC tem como um dos principais objetivos atuar na melhoria e adequação dos sistemas 

corporativos gerenciados pela SEAD. O processo de melhoria é nominado de customização.  

Nesse processo a COSIC tem o papel de entender as necessidades demandadas pelas áreas de 

negócio de cada sistema, através de levantamento de requisitos, possibilitando a projeção de novas 

funcionalidades e melhorias, demandando para as empresas que realizam a programação e 

implementação. 

Durante o ano de 2021, a COSIC conseguiu concluir os seguintes projetos de customização: 

Reformulação do Portal do Servidor - SIGRH: 

O Portal do Servidor, é um ambiente ligado ao SIGRH, que possibilita a disponibilização de 

serviços digitais para os servidores. Atualmente o portal conta com 10 serviços: 

• Consulta de Contracheques 

• Extrato de Margem Consignável  

• Mapa de Progressão Funcional 

• Consulta de Fichas Financeiras 

• Comprovantes de Rendimentos 

• Mapa de Tempo de Serviço 

• Programação de Férias 

• Mapa/Agendamento de Licença Prêmio 

• Consulta de Afastamentos 

• Consulta de Formação 

Uma das grandes deficiências que o portal apresentava era o visual, que além de ultrapassado, 

não dava suporte a acesso por dispositivos moveis, isto gerava muitas reclamações, visto que 

atualmente a maioria das pessoas utilizam o smartphone para navegar na internet. 

Em outubro, a COSIC, através de um processo de customização, disponibilizou um portal 

totalmente remodelado, com tecnologia responsiva, capaz de se adaptar ao dispositivo no qual está 

sendo usado para acesso. 

Este novo ambiente, deixou o portal mais moderno e funcional para que possamos agregar 

mais serviços digitais para os servidores. 

Customização do modulo concessão de Licença Prêmio – SIGRH: 

O SIGRH, possuía algumas funcionalidades voltadas para a concessão de licenças prêmio por 

assiduidade, que permitiam apenas a contagem do tempo e o afastamento do servidor. 

Em agosto, através de um processo de customização, foram disponibilizadas novas 

funcionalidades, possibilitando o agendamento de usufruto das licenças tanto pelos departamentos de 
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recursos humanos dos órgãos, quanto pelo próprio servidor, através do Portal. Também foi agregada 

a possibilidade de geração de portarias de licença prêmio, permitindo ao Núcleo de Controle de 

Pessoal – NCP/SEAD, otimizar o processo de concessão e prevenir os erros de digitações nas 

portarias que eram elaboradas manualmente. 

Durante o ano de 2021 foram homologadas 74 portarias de licença prêmio pelo SIGRH. 

Abaixo demonstramos um gráfico de portarias emitidas por tipo: 

 
Gráfico 18 - Portarias de Licença Prêmio por tipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SIGRH em 31/01/2022 

Processamento de progressão Individual – SIGRH 

O modulo de progressão funcional do SIGRH foi desenvolvido em 2019 para processar as 

progressões dos servidores efetivos estaduais por carreira. Esse processamento gerava uma grande 

lentidão para a Unidade de Progressão Funcional que precisa elaborar várias portarias durante o dia, 

pois em carreiras com grande número de servidores como a Saúde e Educação o sistema executava o 

processamento de todos os servidores da carreira. 

Em julho de 2021 através de um processo de customização do SIGRH a COSIC desenvolveu 

uma funcionalidade para gerar processamentos individuais, diminuindo consideravelmente o tempo 

de resposta do setorial competente. 

Durante o ano de 2021 foram concedidas 1.421 progressões individuais. 

 
Gráfico 19 - Portarias Individuais x Coletivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SIGRH em 31/01/2022 

 

Pasta Funcional Digital – SIGRH 

A pedido do Núcleo de Controle de Pessoal – NCP, foi finalizada a customização da 

funcionalidade “Documentos Digitais” do SIGRH. Esta funcionalidade tem como principal objetivo 

ser a pasta de documentos digitais dos servidores. Devido a carência da SEAD de não possuir uma 

ferramenta que possibilite a digitalização e armazenamento centralizado dos documentos dos 

Coletivo, 
31

Individual, 
43

Portarias de Licença Premio - 2021

Individual; 

1422

Coletiva; 94

Portaria Individual x Coletiva - 2021
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servidores, gerando burocracia desnecessária e aumentando o tempo de resposta da administração. 

Esta funcionalidade foi desenvolvida para suprir essas carências. 

Esta funcionalidade será colocada em produção em 2022. 

 

Restrição de Recebimento de Plantão Médico em Férias b– SIGRH 

A pedido do Núcleo de Folha de Pagamento – NFP/SEAD, foi customizado no SIGRH a 

restrição de lançamento de pagamento de plantões médicos durante o período de férias dos servidores, 

uma vez que anteriormente não possuía tal restrição. 

 

Bloqueio de lançamento de Rubricas de Pagamento por Unidade – SIGRH 

A pedido do Núcleo de Folha de Pagamento – NFP/SEAD, foi customizado no SIGRH a 

possibilidade de restringir o lançamento de rubrica de pagamento por unidade específica, para 

possibilitar o pagamento de gratificações em conformidade com os dispositivos legais de cada 

gratificação. Esta customização possibilitou a parametrização da rubrica, Plantões médicos e 

Gratificação de Atividade de Saúde – GAS. 

 

Depreciação de bens moveis – SIGA 

A COSIC apoio as atividades da comissão de implantação da depreciação de bens moveis, 

que através dos Sistema Integrado de Gestão Administrativa – SIGA, foi possível sistematizar o 

processo de depreciação de bens em conformidade com a legislação vigente. 

O processo de depreciação pelo sistema SIGA entra em vigor em 2022. 

 

e) Contratação e gestão de bens e serviços de TI. 

 

• Processo para aquisição de equipamento de vídeo conferência para reuniões virtuais: 

processo concluído e empenhado. 

• Processo para aquisição de projetor multimídia (DATASHOW) para apresentações: 

processo concluído e empenhado. 

• Processo para aquisição de solução WIFI (RUCKUS): processo concluído e 

empenhado. 

• Processo de aquisição de link externo de internet dedicado: TR indeferido pelo 

PRODAP, foi justificado por parecer técnico que já corria um processo de ATA de registro de preço 

para a adesão, do serviço no qual SEAD é participante. 

• Abertura de processo para contratação de empresa credenciada no fornecimento de 

licenças de software: processo em andamento, em tramitação para os procedimentos de aquisição. 

• Aquisição de duas (02) caixas de cabo de rede UTP (Categoria 5e), um (01) alicate de 

crimpagem por recurso de suprimento de fundo. 

• Digitalização do Legado: com a transformação digital e visando atender a todas as 

coordenadorias e seus núcleos com a finalidade de digitalização de processos antigos e para que os 

novos processos sejam todos digitais, com a guarda na nuvem (SIGDOC) e as novas diretrizes 

demandadas pela alta gestão da SEAD. 

• Outsourcing de Impressão: Abertura de processo para um novo contrato.  

Fiscalização: São 05 (cinco) novas impressoras departamentais para atender as demandas da 

SEAD, com a digitalização e a transformação digital a franquia de impressões mensal diminuiu de 

209.919 cópias anuais em 2020, passando para 2.054 cópias mensais por equipamento, totalizando 

10.270 (dez mil, duzentos e setenta) cópias em 2021. 

f) Outras informações de Tecnologia da informação 

Suporte ao Usuário 
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A Unidade de Atendimento ao Usuários – UATU, é responsável pelo suporte e atendimentos 

dos setoriais de recursos humanos e os setoriais de material e patrimônio de todos os órgãos do 

governo do estado. 

Os atendimentos são feitos de forma remota através de um sistema de solicitação que é 

ofertado através de um link aos usuários, que realizam a solicitação e entra em um fila de atendimento 

no sistema Trello. Os servidores da UATU realizam o atendimento e depois os usuários podem 

realizar a avaliação do suporte. 

Abaixo constam os dados dos atendimentos registrados pela COSIC durante o ano de 2021. 
 

Tabela 35 - Dados de Suporte Técnico COSIC 

Suporte Técnico – Sistemas Corporativos 

MÊS SIGRH SIGA PRODOC 

Janeiro 63 48 - 

Fevereiro 63 53 - 

Março 56 42 - 

Abril 45 43 - 

Maio 41 47 1 

Junho 79 34 1 

Julho 50 37 1 

Agosto 53 32 2 

Setembro 40 40 - 

Outubro 51 28 - 

Novembro 82 46 - 

Dezembro 42 37 - 

TOTAL POR SISTEMA 665 487 5 

TOTAL GERAL  1.157 

Fonte: Sistema de Suporte Técnico - COSIC em 31/01/2022 

 

Treinamentos 

A Unidade de Atendimento ao Usuário é responsável por aplicar os treinamentos para os 

órgãos que solicitam capacitação nos sistemas SIGRH, SIGA e PRODOC. 

Devido ao momento atípico de pandemia que a Administração Pública teve que se adaptar 

através de treinamentos por videoconferência e com o retorno das atividades presenciais, a COSIC 

tem ofertado os treinamentos com limitação de pessoal. 

Os treinamentos são atendidos conforme solicitado via ofício pelos órgãos. 

Abaixo constam os dados dos treinamentos aplicados pela COSIC durante o ano de 2021. 
 

Tabela 36 - Dados de Treinamento COSIC 

Treinamentos Aplicado 2021 

MÊS TREINAMENTOS POR SISTEMA SERVIDORES 

TREINADOS SIGRH SIGA PRODOC 

Janeiro 0 2 0 - 

Fevereiro 1 0 0 - 

Março 2 0 0 - 

Abril 0 0 2 - 

Maio 1 6 1 63 

Junho 2 0 1 40 

Julho 4 4 1 30 

Agosto 0 15 1 25 

Setembro 4 31 1 56 
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Outubro 1 3 0 30 

Novembro 8 5 2 70 

Dezembro 4 2 2 53 

TOTAL POR SISTEMA 27 68 11 367 

TOTAL GERAL 106 

Fonte: Sistema de Suporte Técnico - COSIC em 31/01/2022 

 

Controle de Acesso 

A Unidade de Atendimento ao usuário é responsável por atender as solicitações de criação e 

atualização de acesso aos usuários dos sistemas corporativos. Os pedidos são encaminhados por ofício 

para SEAD com as especificações de perfil pretendido e a UATU realiza a ativação dos perfis. 

Abaixo constam os dados de controle de acesso registrados pela COSIC durante o ano de 

2021. 

 
Tabela 37 - Dados de Suporte Técnico COSIC: Controle de Acesso 

Solicitações Atendidas de Controle de Acesso em 2021 

MÊS SIGRH SIGA 

Janeiro * * 

Fevereiro * * 

Março * * 

Abril * * 

Maio 13 55 

Junho 10 7 

Julho 9 15 

Agosto 8 58 

Setembro 36 35 

Outubro 11 93 

Novembro 5 43 

Dezembro 9 6 

TOTAL POR SISTEMA 101 312 

TOTAL GERAL 413 

Fonte: Sistema de Suporte Técnico - COSIC em 31/01/2022 

*Somente a partir do mês de maio foi que a COSIC passou a registrar as demandas de controle de acesso. 

 

9. GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE 

AMBIENTAL. 

 

9.1. Informações quanto à adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na 

aquisição de bens, materiais de tecnologia da informação (TI) e na contratação de serviços ou 

obras:  

Este item não se aplica à Secretaria de Estado de Administração – SEAD, considerando que 

todas as licitações são gerenciadas pela Procuradoria Geral do Estado do Amapá – PGE através da 

Coordenadoria de Licitações e Compras – CLC. 

 

9.2. Informações sobre medidas adotadas pelas unidades que compõem o relatório de 

gestão para redução de consumo próprio de papel, energia elétrica e água, contemplando:  

 

a) Detalhamento da política adotada pela unidade para estimular o uso racional 

desses recursos  

Em 2021, a Secretaria de Estado de Administração intensificou o uso de ferramentas 

tecnológicas visando a redução de consumo de papel. 
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PRODOC: Ferramenta para gerenciar documentos que foi desenvolvida pela necessidade de 

diminuir o uso do papel nas divisões do Governo. No sistema é possível criar documentos conforme 

a diligência de cada departamento de maneira independente. O ambiente do usuário é semelhante à 

interface de um e-mail, no qual é possível pesquisar, controlar e acompanhar o processo tramitado 

até o destinatário.  

SIGDOCS: Ferramenta vinculada ao PRODOC que permite a autenticação online nos 

documentos, reduzindo substancialmente a impressão física dos processos, assim como a 

possibilidade de assinar os documentos digitalmente em qualquer lugar, além de garantir a 

autenticidade das assinaturas. 

 

b) Evolução histórica do consumo, em valores monetários e quantitativos, de energia 

elétrica e água no âmbito da unidade que compõem o relatório de gestão. 

As informações abaixo são relativas aos valores de uso dos serviços de energia elétrica e de 

água e esgoto pela Unidade. 

 
Tabela 38 - Consumo de energia e Água 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

Consumo ano de 2021 

Item Mês Quant. UC CEA Quant. Matricula CAESA 

1 Janeiro 18 R$ 46.239,86 27 R$ 85.461,82 

2 Fevereiro 17 R$ 23.216,93 18 R$ 74.042,52 

3 Março 16 R$ 30.034,16 18 R$ 74.302,17 

4 Abril 16 R$ 41.409,62 18 R$ 74.302,17 

5 Maio 16 R$ 41.018,75 18 R$ 74.242,62 

6 Junho 16 R$ 46.930,66 18 R$ 74.805,17 

7 Julho 16 R$ 52.225,28 18 R$ 74.302,17 

8 Agosto 16 R$ 50.432,37 18 R$ 74.302,17 

9 Setembro 16 R$ 55.438,19 18 R$ 74.302,17 

10 Outubro 16 R$ 59.123,39 18 R$ 74.302,17 

11 Novembro 16 R$ 51.959,92 18 R$ 74.302,17 

12 Dezembro 16 R$ 31.869,34 18 R$ 74.302,17 

VALOR TOTAL DO CONSUMO 
R$ 529.888,47 

 
 R$ 902.969,49 

 

Fonte: Controles CAF 

 
Tabela 39 - Evolução Consumo – Energia Elétrica – Contrato Corporativo 

MÊS 
ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO CORPORATIVO (R$) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
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JAN R$     455.441,34 R$     423.857,40 R$     794.532,05 R$     616.633,79 R$     552.961,00 R$ 534.425,24 

FEV R$     424.521,25 R$     411.161,43 R$     530.850,11 R$     589.737,99 R$     515.116,17 R$ 556.266,26 

MAR R$     429.519,35 R$     458.690,94 R$     568.530,29 R$     539.000,11 R$     520.448,70 R$ 466.476,08 

ABR R$     360.738,18 R$     458.567,47 R$     790.254,26 R$     576.032,74 R$     488.296,60 R$ 425.529,45 

MAI R$     404.295,78 R$     497.025,65 R$     795.056,34 R$     677.263,25 R$     493.585,94 R$ 482.391,63 

JUN R$     330.021,27 R$     484.411,31 R$     776.326,53 R$     611.944,45 R$     518.753,75 R$ 543.086,61 

JUL R$     349.201,83 R$     466.826,69 R$     794.734,09 R$     669.829,11 R$     519.194,80 R$ 597.012,79 

AGO R$     376.754,06 R$     560.492,33 R$     823.457,21 R$     703.799,32 R$     544.008,52 R$ 628.322,13 

SET R$     362.158,05 R$     544.568,65 R$     809.491,93 R$     697.523,99 R$     495.143,71 R$ 666.148,46 

OUT R$     378.291,27 R$     544.594,69 R$     821.879,70 R$     728.322,90 R$     526.194,49 R$ 713.099,57 

NOV R$     366.281,18 R$     509.364,39 R$     694.897,03 R$     708.825,46 R$     440.653,78 R$ 694.086,86 

DEZ R$     404.476,07 R$     641.251,68 R$     775.422,89 R$     606.564,09 R$     559.929,65 R$ 884.247,94 

TOTAL R$ 4.641.699,63 R$ 6.000.812,63 R$  8.975.432,43 R$  7.725.477,20 R$  6.174.327,11 R$ 7.196.114,02 

MÉDIA R$     386.808,30 R$     500.067,72 R$     747.952,70 R$     643.789,77 R$     514.523,93 R$  599.676,17 

Fonte: Controles CAF 

 
Gráfico 20 - Evolução Consumo – Energia Elétrica – Contrato Corporativo 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Fonte: Controles CAF 

 

Tabela 40 - Evolução Consumo – Água e Esgoto – Contrato Corporativo 
MÊS ÁGUA E ESGOTO - CONTRATO CORPORATIVO (R$) 

R$4,641,699.63 

R$6,000,812.63 

R$8,975,432.43 

R$7,725,477.20 

R$6,174,327.11 

R$7,196,114.02 

R$386,808.30 R$500,067.72 R$747,952.70 R$643,789.77 R$514,523.93 R$599,676.17 
R$0.00

R$2,000,000.00

R$4,000,000.00

R$6,000,000.00

R$8,000,000.00

R$10,000,000.00

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Evolução consumo de Energia

TOTAL MÉDIA
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 

JAN  R$       923.734,27   R$    1.012.779,92   R$       967.354,00   R$       967.354,02   R$       967.354,47   R$     967.354,02  

FEV  R$       882.579,42   R$       967.354,13   R$       967.354,13   R$       967.354,01   R$       967.354,02   R$     571.096,69  

MAR  R$       885.219,52   R$       967.352,64   R$       967.354,08   R$       967.354,04   R$       967.354,52   R$     645.552,61  

ABR  R$       888.474,24   R$       967.353,60   R$       967.353,73   R$       967.354,91   R$       967.354,61   R$     555.277,20  

MAI  R$       884.623,48   R$       967.354,00   R$       967.353,64   R$       967.354,86   R$       967.354,71   R$     279.139,41  

JUN  R$       902.588,99   R$       967.353,30   R$       967.353,61   R$       967.354,73   R$       967.354,55   R$     279.769,37  

JUL  R$       890.257,21   R$       967.354,03   R$       967.353,63   R$       967.354,69   R$       967.354,66   R$     279.769,37  

AGO  R$       885.941,62   R$       967.353,46   R$       967.354,01   R$       967.354,07   R$       967.354,68   R$     279.769,37  

SET  R$       898.436,34   R$       967.352,18   R$       967.354,00   R$       967.354,70   R$       967.354,65   R$     279.769,37  

OUT  R$       902.091,02   R$       967.353,45   R$       967.353,73   R$       967.354,05   R$       967.354,77   R$     279.769,37  

NOV  R$       897.510,29   R$       967.352,13   R$       967.354,03   R$       967.354,10   R$       967.354,82   R$     279.769,37  

DEZ  R$    1.016.490,08   R$       967.354,01   R$       967.353,83   R$       967.354,31   R$       967.354,92   R$     279.769,37  

TOTAL  R$  10.857.946,48   R$  11.653.666,85   R$  11.608.246,42   R$  11.608.252,49   R$  11.608.255,38   R$  4.978.826,52  

MÉDIA  R$       904.828,87   R$       971.138,90   R$       967.353,87   R$       886.741,54   R$       967.354,62  R$  414.902,21  

VARIAÇÃO 

PERCENTUAL 

ENTRE OS 

ANOS 

 7,33% -0,39% -8,33% 9,09% -57,11% 

Fonte: Controles CAF 

 

c) Informações a respeito do pagamento das faturas de energia elétrica e de água e 

esgoto 

 

No exercício de 2021 os pagamentos de energia elétrica foram compensados de acordo com 

o Termo de Acordo nº 001/2021-GEA/CEA, publicado no Diário Oficial do Estado nº 7.492 de 

26/08/2021. Quanto ao de água e esgoto segue detalhamento abaixo: 

 
Tabela 41 – Execução Financeira CAESA. 

Número 
Data 

Emissão 
Status Nome do Credor 

Status de 

Envio 
Valor PD 

2021OB02596 22/12/2021 Contabilizado 
COMPANHIA DE AGUA E 

ESGOTO DO AMAPA - CAESA 

Processado e 

Pago 
279.769,37 2021PD02713 

2021OB02431 03/12/2021 Contabilizado 
COMPANHIA DE AGUA E 

ESGOTO DO AMAPA - CAESA 

Processado e 

Pago 
279.769,37 2021PD02590 

2021OB02430 03/12/2021 Contabilizado 
COMPANHIA DE AGUA E 

ESGOTO DO AMAPA - CAESA 

Processado e 

Pago 
57.040,22 2021PD02589 

2021OB02385 24/11/2021 Contabilizado 
COMPANHIA DE AGUA E 

ESGOTO DO AMAPA - CAESA 

Processado e 

Pago 
71.464,60 2021PD02570 

2021OB02369 17/11/2021 Contabilizado 
COMPANHIA DE AGUA E 

ESGOTO DO AMAPA - CAESA 

Processado e 

Pago 
574.088,01 2021PD02554 

2021OB02361 11/11/2021 Contabilizado 
COMPANHIA DE AGUA E 

ESGOTO DO AMAPA - CAESA 

Processado e 

Pago 
279.769,37 2021PD02546 

2021OB02205 08/10/2021 Contabilizado 
COMPANHIA DE AGUA E 

ESGOTO DO AMAPA - CAESA 

Processado e 

Pago 
279.769,37 2021PD02351 

2021OB02012 10/09/2021 Contabilizado 
COMPANHIA DE AGUA E 

ESGOTO DO AMAPA - CAESA 

Processado e 

Pago 
279.769,37 2021PD02082 

2021OB01770 11/08/2021 Contabilizado 
COMPANHIA DE AGUA E 

ESGOTO DO AMAPA - CAESA 

Processado e 

Pago 
279.769,37 2021PD01949 

2021OB01605 13/07/2021 Contabilizado 
COMPANHIA DE AGUA E 

ESGOTO DO AMAPA - CAESA 

Processado e 

Pago 
303.458,12 2021PD01725 

2021OB01598 09/07/2021 Contabilizado 
COMPANHIA DE AGUA E 

ESGOTO DO AMAPA - CAESA 

Processado e 

Pago 
279.139,41 2021PD01718 

2021OB01434 10/06/2021 Contabilizado 
COMPANHIA DE AGUA E 

ESGOTO DO AMAPA - CAESA 

Processado e 

Pago 
555.277,20 2021PD01549 

2021OB01186 10/05/2021 Contabilizado 
COMPANHIA DE AGUA E 

ESGOTO DO AMAPA - CAESA 

Processado e 

Pago 
514.056,47 2021PD01192 

2021OB01016 09/04/2021 Contabilizado 
COMPANHIA DE AGUA E 

ESGOTO DO AMAPA - CAESA 

Processado e 

Pago 
768.287,68 2021PD00996 

2021OB00762 10/03/2021 Contabilizado 
COMPANHIA DE AGUA E 

ESGOTO DO AMAPA - CAESA 

Processado e 

Pago 
967.354,02 2021PD00804 

2021OB00500 10/02/2021 Contabilizado 
COMPANHIA DE AGUA E 

ESGOTO DO AMAPA - CAESA 

Processado e 

Pago 
967.354,92 2021PD00304 

Fonte: Controles CAF 
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9.3. Informações quanto ao estabelecimento e cumprimento de Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010). 

Informa-se que em 2021 esta unidade esteve impossibilitada de realizar as medições e 

acompanhamentos quanto ao tratamento de resíduos, considerando o surgimento da pandemia do 

novo Coronavírus. Contudo, nota-se que houve redução quanto ao uso de papel e demais insumos da 

cadeia produtiva, visto que com a nova realidade foi necessário a maior informatização dos processos 

e serviços.  

 

10. CONFORMIDADES E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS E 

NORMATIVAS. 

10.1. Informações sobre as providências adotadas para atender às deliberações exaradas 

em acórdãos do TCE ou em relatórios de auditoria do órgão de controle interno a que a unidade 

jurisdicionada se vincula ou as justificativas para o não cumprimento. 

 

As deliberações exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado do Amapá - TCE/AP são todas 

cumpridas, inclusive nos prazos estabelecidos em lei ou administrativamente. Como exemplo, 

citamos a Notificação nº 031/2021 respondido pelo Oficio nº 130101.0076.0277.3236/2021 – 

GAB/SEAD de forma tempestiva ao Tribunal de Contas do Estado do Amapá. A notificação 

respondida pode ser observada por meio do link: 

https://sigdoc.ap.gov.br/public/verArquivo.jsf?token=ad91a3ccb33256b0aec334e8c69ff909 

Cita-se também como exemplo o atendimento as normas conforme solicitações da CGE/AP, 

os apontamentos no Relatório de Achados Preliminares de Auditoria de Gestão do exercício 2020 

respondido por esta secretaria pelo Oficio nº 130101.0076.0277.3099/2021 – GAB/SEAD, conforme 

link: https://sigdoc.ap.gov.br/public/verArquivo.jsf?token=eecd025b8409751c67a03570cdfbc6c8 

 

10.2. Informações sobre o tratamento das recomendações realizadas pela unidade de 

controle interno, caso exista na estrutura do órgão, apresentando as justificativas para os casos 

de não acatamento, bem como a explicitação das medidas administrativas tomadas para 

apuração interna de responsabilidade por eventual dano ao erário identificado na unidade 

(omissão no dever de prestar contas, desvio, desfalque, perda e extravio de bens ou recursos 

públicos). 

A Assessoria de Controle Interno – ACI elaborou, no ano de 2021, diversas recomendações, 

conforme demonstrativo abaixo: 

 
Tabela 42 - Recomendações da ACI 

RECOMENDAÇÃO ASSUNTO ACATAMENTO 

001/2021 
Depreciação, Avaliação de ativo imobilizado não 

contabilizado. 
Sim. 

002/2021 

Envio, processamento e a tramitação de informações e 

documentos necessários à apreciação e ao registro, pelo 

Tribunal de Contas do Estado do Amapá, de atos de 

Admissão de Pessoal e de realização de Concurso Público. 

Sim. 

003/2021 Acompanhamento e Gestão de Contratos. Sim. 

004/2021 
Publicação de pagamento por ordem cronológica no site da 

SEAD 
Sim. 

005/2021 SIGRH – Solicitação de relatórios Sim. 

006/2021 
Notificação quanto ao Alcance do Limite de Alerda da 

Despesa com Pessoal do Estado do Amapá. 
Sim. 

007/2021 
Otimização do Ambiente de Controle da Secretaria de 

Administração. 
Em análise. 

008/2021 
Segregação de funções críticas no fechamento da folha de 
pagamento de pessoal do Estado do Amapá. 

Em análise. 

https://sigdoc.ap.gov.br/public/verArquivo.jsf?token=ad91a3ccb33256b0aec334e8c69ff909
https://sigdoc.ap.gov.br/public/verArquivo.jsf?token=eecd025b8409751c67a03570cdfbc6c8
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Fonte: Controles Gabinete/SEAD 

 

Dentre as recomendações elencadas acima, deu-se um enfoque maior às recomendações nº 

001/2021, 002/2021 e 008/2021, para orientar as Coordenadorias reforçando a legalidade e eficiência 

dos atos inerentes aos setoriais. 

Essas recomendações podem ser visualizadas por meio dos links: 

https://sigdoc.ap.gov.br/public/verArquivo.jsf?token=d6cf1c3c2ba2132a671ef6c7421cec22 

https://sigdoc.ap.gov.br/public/verArquivo.jsf?token=5fd9e782b4cf90340a7ec0f382db1778 

https://sigdoc.ap.gov.br/public/verArquivo.jsf?token=3e6f2ba501a5b5cca222cd056622ae2d 

 

10.3. Informações sobre o cumprimento das obrigações estabelecidas na Lei 

Complementar 010/1995 (art. 97), relacionadas à entrega e ao tratamento das declarações de 

bens e rendas. 

Informa-se que as declarações a que se refere este subitem, conforme Lei Complementar 

010/1995, em seu art. 97, serão enviadas ao Tribunal de Contas do Estado via Ofício Externo. 

 

10.4. Relação de licitações, dispensas e inexigibilidade, bem como declaração da área 

responsável atestando que as informações estão atualizadas.  

 
Tabela 43 – Processos de Contratação por Modalidade de Licitação. 

ITEM PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO MODALIDADE 
DATA DA 

CRIAÇÃO 

1 
Aquisição de equipamentos de proteção individual 

(EPI'S) 

UTILIZAÇÃO DAS ATAS 

64 A 71.2020 
22/03/2021 

2 
Aquisição de equipamentos de proteção individual 

(EPI'S) 

UTILIZAÇÃO DAS ATAS 

29/30/31/32/33/34.2020 
22/03/2021 

3 
Aquisição de equipamentos de proteção individual 

(EPI'S) 

UTILIZAÇÃO DAS ATAS 

12/13.2021 
22/03/2021 

4 
Prestação de serviços de confecção de crachás de 

identificação 

UTILIZAÇÃO DAS ATAS 

84/85/86/87/88.2020.6 
21/04/2021 

5 Aquisição e instalação -divisórias 
UTILIZAÇÃO DAS ATAS 

14/15.2021 
29/04/2021 

6 Aquisição e instalação - persianas 
UTILIZAÇÃO DAS ATAS 

14/15.2021 
29/04/2021 

7 
Contração de empresa especializada na prestação 
de serviços de outsourcing de impressão 

UTILIZAÇÃO DA ATA 
009.2021.7 

05/05/2021 

8 

Empresa especializada em serviços de manutenção 

predial preventiva e corretiva, com fornecimento de 

material e mão de obra 

UTILIZAÇÃO DA ATA 

79.2020.2 
11/05/2021 

9 Aquisição de luvas 
UTILIZAÇÃO DAS ATAS 

89/90/91/92/93.2020.6 
22/06/2021 

10 Locação de veículos automotores terrestres 
UTILIZAÇÃO DAS ATAS 

31/32.2021 
02/07/2021 

11 
Aquisição de carga e vasilhame de gás liquefeito de 

petróleo- GLP (gás cozinha) 

UTILIZAÇÃO DA ATA 

073.2020.4 
20/07/2021 

12 

Contratação de empresa especializada na prestação 

de serviços de transporte terrestre  

(táxi gov) 

UTILIZAÇÃO DA 

ATA 052 2021 
10/08/2021 

13 
Contratação de empresa especializada na prestação 

de serviços de agenciamento de viagens 

UTILIZAÇÃO DA 

ATA 102 2021 
06/09/2021 

14 

Contratação de empresa especializada em 

instalação, desinstalação, manutenção preventiva e 

corretiva em condicionadores de ar 

UTILIZAÇÃO DA 

ATA 105/106 2021 
12/11/2021 

15 
Contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de limpeza, conservação e higienização. 

UTILIZAÇÃO DA 
ATA 158/159 2021 

17/11/2021 

https://sigdoc.ap.gov.br/public/verArquivo.jsf?token=d6cf1c3c2ba2132a671ef6c7421cec22
https://sigdoc.ap.gov.br/public/verArquivo.jsf?token=5fd9e782b4cf90340a7ec0f382db1778
https://sigdoc.ap.gov.br/public/verArquivo.jsf?token=3e6f2ba501a5b5cca222cd056622ae2d
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Fonte: Controles CAF 

 

16 
Aquisição de equipamentos, licenças  e software 

para expansão de rede sem fio existente(wireless) 

UTILIZAÇÃO DA 

ATA 028 2021 
23/11/2021 

17 Aquisição de mobiliário. 
UTILIZAÇÃO DA 

ATA 024 2021 
25/11/2021 

18 

Aquisição de materiais permanentes 

(eletrodomésticos e eletroeletrônicos)projetor de 

multimídia(data show) 

UTILIZAÇÃO DA 

ATA 042 2020 
10/11/2021 

19 Aquisição de materiais permanentes - televisores 
UTILIZAÇÃO DA 

ATA 042 2020 
25/11/2021 

20 Aquisição de materiais de expediente e escritório. 
UTILIZAÇÃO DA 

ATA 062/063 2021 
23/11/2021 

21  Aquisição de materiais para copa e cozinha. 
UTILIZAÇÃO DA 

ATA 046/047 2021 
23/11/2021 

22 

Contratação de empresa especializada no 

fornecimento de carimbos e prestação de serviços 

de chaveiro em geral. 

UTILIZAÇÃO DA 

ATA 036/2021 
18/11/2021 

23 
Contratação de serviços de cartório de registros de 

imóveis 
Inexigibilidade 16/02/2021 

24 

Contratação de empresa especializada na execução 
dos serviços de manutenção preventiva, corretiva, 

instalação e desinstalação de aparelhos de 

climatização de ar 

Adesão 26/02/2021 

25 
Aquisição de bombas centrífugas e bombas 

submersas 
Dispensa de licitação 04/03/2021 

26 
Contratação de empresa especializada na prestação 

de serviço telefônico fixo 
Dispensa de licitação 16/03/2021 

27 

Contratação de empresa especializada na 

manutenção preventiva e corretiva para 

equipamento "nobreak" 

Inexigibilidade 07/04/2021 

28 
Contratação de empresa especializada para 

prestação de serviço móvel pessoal smp 
Pregão eletrônico 22/04/2021 

29 

Contratação de empresa especializada na prestação 

de serviços de digitalização, com higienização e 

preparo, aplicação de reconhecimento ótico de 

caracteres 

Pregão eletrônico 28/04/2021 

30 
Aquisição de equipamento para projeto de solução 
integrada de vídeo conferência para reuniões 

virtuais 

Dispensa de licitação 13/05/2021 

31 
Contração de empresa especializada para assinatura 

de acesso na ferramenta eletrônica banco de dados 
Inexigibilidade 31/05/2021 

32 
Curso on line "programa de atualização em gestão 

de relações do trabalho" 
Inexigibilidade 24/06/2021 

33 
Recolhimento da anuidade do conselho nacional de 

secretários da administração, exercício 2021 
Inexigibilidade 02/09/2021 

34 
Recolhimento da anuidade do conselho nacional de 

secretários da administração, exercício 2020 
Inexigibilidade 06/09/2021 

35 
Contratação de empresa especializada na prestação 

de serviço telefônico fixo (emergencial) 
Dispensa de licitação 10/09/2021 

36 Contratação da empresa consultre Inexigibilidade 15/09/2021 

37 
Contratação de empresa especializada para 

prestação de serviço móvel pessoal – smp 
Adesão 24/09/2021 

38 Aquisição de móveis (gaveteiros) Adesão 06/12/2021 

39 

Contratação de empresa credenciada e 

especializada no fornecimento de licenças de 

softwares 

Pregão eletrônico 17/12/2021 
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Em relação aos processos de aquisição de bens e/ou serviços, seguem os dados referentes aos 

Contratos Corporativos firmados pelo Governo do Estado do Amapá através da Secretaria de Estado 

da Administração, que atenderam os demais Órgãos do Poder Executivo. 

 
Tabela 44 - Contratos corporativos 

https://sigdoc.ap.gov.br/public/verArquivo.jsf?token=c1265e9f90abea3bd65a8480dfa51114 
Fonte: Controles internos CAF 

 
Tabela 45 - Contratos Administrativos – Manutenção SEAD  

https://sigdoc.ap.gov.br/public/verArquivo.jsf?token=31a207b3322d0a04479fb249aa23d036 
Fonte: Controles internos CAF 

 

Corporativos: foram aditivados 13 (treze) contratos com prorrogação no prazo e 

formalizadas 06 (seis) novas contratações. 

Administrativos: foram aditivados 02 (dois) contratos com prorrogação no prazo, e 

formalizadas 13 (treze) novas contratações. 

É importante salientar, que todos os passos para a contratação, renovação, fiscalização e 

extinção dos objetos oriundos dos referidos instrumentos contratuais, percorreram seus caminhos sob 

os olhos da Procuradoria Geral do Estado, no que cabe a legislação vigente, sempre salvaguardando 

o interesse público, e permitindo que os mesmos não sofram descontinuidade, pela importância que 

estes detêm em detrimento ao funcionamento da máquina pública estadual.  

Ações empreendidas pela UGC no acompanhamento dos Contratos e processos de utilização 

de Atas. 

 
Tabela 46 – Ações Desenvolvidas pela UGC 

ITEM PREVISÃO DE CONSUMO 
ENVIO 

VIRTUAL 

1 
Intenção de registro de preços nº 037/2020 - aquisição de 

carimbos e prestação de serviços de chaveiro em geral 
11/01/2021 

2 

Intenção de registro de preços nº 007/2021 – aquisição de 

equipamentos de proteção individual(epi) e equipamentos de 

proteção coletiva(epc) 

16/03/2021 

3 
Intenção de registro de preços n° 019/2020 – contratação de 

empresa de serviços de locação de veículos. 
01/04/2021 

4 

Intenção de registro de preços n° 055/2020 – serviços de 

limpeza e conservação e higienização com fornecimento de 

material. 

19/04/2021 

5 

Intenção de registro de preços nº 003/2021 - aquisição de 

vestuário hospitalar, cirúrgico e itens correlatos de finalidades 

especiais(epis) 

03/03/2021 

6 
Intenção de registro de preços n.º 059/2019 - aquisição de 

material de expediente e escritório 31/03/2021 

7 
Intenção de registro de preços nº019/2021- aquisição de 
mobiliário 

24/05/2021 

8 

Intenção de registro de preços nº 023/2021 - contratação de 

empresa especializada na prestação de serviços de vigilância 

eletrônica, integrada por sistemas de alarmes e circuitos 

fechados de tv(CFTV) 

18/06/2021 

9 
Intenção de registro de preços nº 024/2021 - aquisição de 

eletroeletrônicos e eletrodomésticos 
23/06/2021 

10 
Intenção de registro de preços nº 031/2021 - aquisição de 

material de limpeza, incluindo material de limpeza de piscina 
09/06/2021 

11 
Intenção de registro de preços nº 033/2021 - aquisição de 

mobiliário hospitalar. 
11/06/2021 

https://sigdoc.ap.gov.br/public/verArquivo.jsf?token=c1265e9f90abea3bd65a8480dfa51114
https://sigdoc.ap.gov.br/public/verArquivo.jsf?token=31a207b3322d0a04479fb249aa23d036
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 Fonte: Controles UGC 

 

10.5. Duas relações referentes a contratos e convênios ou outros instrumentos 

congêneres, divididas da seguinte forma: 

a) Relação daqueles firmados durante o exercício, com declaração da área 

responsável atestando que as informações estão atualizadas, contendo: o número do 

instrumento, descrição do objeto, valor inicial, data de assinatura, vigência, empresa 

contratada/órgão concedente/convenente e licitação/justificativa que precedeu o instrumento: 

 

Conforme Link abaixo: 
Tabela 47 - Firmados durante o exercício 

https://sigdoc.ap.gov.br/public/verArquivo.jsf?token=227c59df0e324620c41fdb2a090b9a29 
Fonte: Controles CAF 

 

b) Relação daqueles executados durante o exercício, com declaração da área 

responsável atestando que as informações estão atualizadas, contendo, além dos dados da alínea 

anterior: o valor atualizado ao término do exercício, o valor pago no exercício, o valor pago 

acumulado e a vigência atualizada ao término do exercício. 

 

Conforme link abaixo: 
Tabela 48 - Executados durante o exercício 

https://sigdoc.ap.gov.br/public/verArquivo.jsf?token=d3f3c3acd7e34b245545586f1e875b0f 
Fonte: Controles CAF 

 

Declaração da área responsável atestando as informações: 

12 
Intenção de registro de preços nº 034/2021 – aquisição de 

desktop e notebook 
18/06/2021 

13 

Intenção de registro de preços nº 043/2021 – contratação de 

serviços e controle a pragas (desinsetização, desratização, 

descupinização) 

30/07/2021 

14 
Intenção de registro de preços nº 045/2021-aquisição de 

gêneros alimentícios não perecíveis 
13/08/2021 

15 
Intenção de registro de preços nº 046/2021 – serviço de 

manutenção e recarga de extintores 
09/08/2021 

16 
Intenção de registro de preços nº 047/2021- aquisição de 

veículos 
13/08/2021 

17 
Intenção de registro de preços nº 054/2021- aquisição de água e 

gelo 
20/10/2021 

18 
Intenção de registro de preços n° 074/2021- aquisição de 

material de higiene pessoal 
25/11/2021 

https://sigdoc.ap.gov.br/public/verArquivo.jsf?token=227c59df0e324620c41fdb2a090b9a29
https://sigdoc.ap.gov.br/public/verArquivo.jsf?token=d3f3c3acd7e34b245545586f1e875b0f
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10.6. Relação de obras e serviços de engenharia, classificando e identificando:  

a) Em fase de planejamento, indicando objeto, tipo de obra ou serviço, endereço, 

valor e prazo estimados, origem de recursos e etapa em que o planejamento se encontra; 

A Secretaria de Estado de Administração – SEAD não realiza obras de engenharia, apenas 

pequenos reparos de manutenção predial em sua sede e anexos. 

 

b) Em execução, indicando objeto, tipo de obra ou serviço, endereço, contrato, 

empresa executora e breve descrição do andamento dos serviços ao término do exercício; 

Para a realização de pequenos reparos de manutenção predial em sua Sede e anexos, a 

Empresa contratada é a UNISERVICE EMPREENDIMENTOS EIRELI – CNPJ 04.166.506/0001-

26, e durante o exercício de 2021 executou os seguintes serviços: 

  

1- Pintura no Gabinete da SEAD - referente Ordem de serviço (OS) de nº 001/2021 no 

valor de R$ 4.902,10 (quatro mil, novecentos e dois reais e dez centavos); 

2- Pintura sala do NASF, NLP, Agenda do Servidor, Sala de Reuniões e Sala 

Terceirizados - referente a Ordem de Serviço (OS) de nº 002/2021 no valor de R$ 8.677,71 (oito 

mil, seiscentos e setenta e sete reais e setenta e um centavos); 

3- Reconstrução da estrutura da caixa d’água e reparos no telhado externo do 

Núcleo de Perícia Médica - referente a Ordem de Serviço (OS) de nº 004/2021 no valor de R$ 

7.502,93 (sete mil quinhentos e dois reais e noventa e três centavos); 

4- Reparos no prédio da SEAD e anexos - referente Ordem de Serviço (OS) nº 

005/2021 no valor de 8.035,56 (oito mil, trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos); 

5-  Reparos no prédio da SEAD e anexos - referente Ordem de Serviço (OS) de nº 

006/2021 no valor de R$ 27.822,98 (vinte e sete mil, oitocentos e vinte e dois reais e noventa e oito 

centavos). 

Todos os serviços foram devidamente concluídos dentro do exercício. 

No 2º semestre de 2021, teve início os serviços de reforma total do prédio SEDE, sob a 

responsabilidade da Secretaria de Estado da Infraestrutura – SEINF. 

 

c) Paralisadas (consideradas aquelas sem medições por períodos superiores a 90 

dias, ou que tenham ordem de paralisação), indicando todas informações do item “c”, além da 

data de paralisação, da síntese das causas e das medidas adotadas para a retomada; 

Como a Secretaria não executa obras de engenharia, esta informação não se aplica. 

 

d) Concluídas e dentro da garantia prevista no art. 618 do Código Civil, indicando 

todas informações do item “c”, além da data de recebimento definitivo e da última avaliação de 

controle de desempenho realizado; 

Como a Secretaria não executa obras de engenharia, esta informação não se aplica. 

 

10.7. Indicação de sítio eletrônico oficial em que estejam hospedadas as relações de 

licitações, dispensas, inexigibilidades, contratos, convênios e outros instrumentos congêneres, 

referido nos itens 10.4 e 10.5 da DN 15/2020 TCE, em obediência à Lei Federal nº 12.527, de 18 

de novembro de 2011.  

  

Por meio do seguinte link: https://compras.portal.ap.gov.br/ 

  

 

https://compras.portal.ap.gov.br/
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10.8. Indicação de link em sítio eletrônico oficial no qual estejam cumpridos, de forma 

atualizada, os deveres impostos pelo art. 8º, §1º e incisos da Lei 12.527/2011, incluindo a 

demonstração do organograma da entidade e as pessoas responsáveis por cada estrutura. 

Em respeito as disposições da Lei de Acesso a Informação seguem os links com o 

cumprimento dos seus dispositivos:  

Site da Secretaria: https://sead.portal.ap.gov.br/. 

Comitê gestor: https://sead.portal.ap.gov.br/conteudo/secretaria/comite-gestor 

Mapa estratégico: https://sead.portal.ap.gov.br/conteudo/secretaria/mapa-estrategico 

Organograma: https://sead.portal.ap.gov.br/arquivos/ORGANOGRAMA_2019.pdf 

Página de solicitação ao acesso à informação: http://esic.ap.gov.br/ 

Ouvidoria pública: http://ouvamapa.ap.gov.br/ 

Portal da transparência: http://www.transparencia.ap.gov.br/ 

 

Serviço de Informação ao Cidadão (Sistema e-sic) 

Serviço vinculado a Controladoria Geral do Estado sobre a Lei de Acesso ao Cidadão em que 

este núcleo gerencia.  

Pedidos: 118, Respondidos: 118  

Recursos: 7, Respondidos: 7  

Manifestações: 53, Respondidos: 52* 

Tabela 49 - Resumo das solicitações de 2021 

Classificação Quantidade % 

Ciência, Informação e Comunicação  75 42,13 

Comércio, Serviços e Turismo  1 0,5 

Defesa e Segurança 3 1,68 

Educação  8 4,49 

Economia e Finanças 5 2,8 

Governo e Política  17 9,55 

Justiça e Legislação  6 3,77 

Pessoa, família e sociedade  6 3,77 

Saúde 3 1,68 

Servidor Público  44 24,71 

Trabalho  10 5,61 

                         Fonte: Arquivos NGDA 

 

Dos 178 pedidos de Acesso a Informação, constatamos que, quase a metade refere-se a 

classificação Ciência, Informação e Comunicação: significando desde a solicitação de dados do 

próprio servidor a pedidos de dados de concurso público. Em segundo lugar vem o item Servidor 

Público: os servidores pedem, na sua maioria, certidão por tempo de serviço tanto dos efetivos quanto 

ao período que trabalharam no Governo do Estado do Amapá. 

 

 

 

 

https://sead.portal.ap.gov.br/
https://sead.portal.ap.gov.br/conteudo/secretaria/comite-gestor
https://sead.portal.ap.gov.br/conteudo/secretaria/mapa-estrategico
https://sead.portal.ap.gov.br/arquivos/ORGANOGRAMA_2019.pdf
http://esic.ap.gov.br/
http://ouvamapa.ap.gov.br/
http://www.transparencia.ap.gov.br/
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Gráfico 21 - Lei de acesso a informação por assunto 

Fonte: NGDA 

 

Durante os acessos de 2021 foram solicitados, dados de concursos públicos, tabelas salariais 

das mais diferentes categorias.  

Foram atendidas todas as solicitações em tempo hábil, não ultrapassando o limite dado por 

lei. 

10.9. Informações sobre a constituição das comissões permanentes e especiais de 

licitação e suas alterações ao longo do exercício, indicando os respectivos atos constitutivos. 

Essa atividade se concentra na Central de Licitações da PGE, portanto não se aplica a esta 

Secretaria. 

 

10.10. Informações quanto ao cumprimento do tratamento diferenciado e favorecido às 

microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) nas contratações públicas, consoante 

as disposições da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 (art. 44 e seguintes), 

manifestando-se expressamente quanto aos seguintes itens: 

Os itens das alíneas a) até e) listados abaixo não se aplicam a esta Secretaria, visto que essas 

atividades se concentram na Central de Licitações da PGE. 

a) Assegurou nos instrumentos convocatórios a preferência de contratação para as ME e 

EPP, como critério de desempate; 

 

b) Realizou processos licitatórios cujo valor da contratação seja de até R$ 80.000,00 

(oitenta mil reais) destinados exclusivamente à participação de ME/EPP; 

c) Consignou em instrumento convocatório a exigência de subcontratação de ME/EPP 

aos participantes de processos licitatórios destinados à aquisição de obras e serviços;  

d) Estabeleceu em instrumento convocatório destinado à aquisição de bens de natureza 

divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de ME/EPP;  

e) Estabeleceu prioridade de contratação para as ME/EPP sediadas local ou 

regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido. 

 

Na hipótese de não atendimento às regras diferenciadas acima elencadas, deverá o 

responsável apresentar as razões para tanto, inclusive enquadrando nas hipóteses do art. 49 da 

LC 123/2006, sempre que possível. 

42.13

0.5

1.684.492.89.553.77

3.77

1.68

24.71

5.61

Lei de Acesso a Informação

75 Ciência, Informação e Comunicação 1 Comércio, Serviços e Turismo

3 Defesa e Segurança 8 Educação

5 Economia e Finanças 17 Governo e Política

6 Justiça e Legislação 6 Pessoa, família e sociedade

3 Saúde 44 Servidor Público

10 Trabalho
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Essa atividade se concentra na Central de Licitações da PGE, portanto não se aplica a esta 

Secretaria. 

 

11. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS. 

11.1. Informações sobre a adoção de critérios e procedimentos estabelecidos pelas 

Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.9 e NBC T 16.10, 

publicadas pelas Resoluções CFC nº 1.136/2008 e 1.137/2008, respectivamente, para tratamento 

contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e 

mensuração de ativos e passivos da unidade. 

No exercício 2021, foi criada a comissão para implantação dos procedimentos contábeis e 

patrimoniais conforme Portaria conjunta nº 001/2021 – SEAD/SEFAZ/CGE, em atendimento ao 

Decreto Estadual nº 2121/2021 que determina a Implantação dos procedimentos destinados à redução 

ao valor recuperável, à reavaliação e à depreciação dos bens móveis da Administração Direta, 

Autárquica e Fundacional do Poder Executivo, e adota outras providências.  

A comissão realizou diversas reuniões, dentre elas envolvendo outros órgãos, setoriais, e as 

Administradoras dos Sistemas SIGA e SIAFE, visando diagnóstico situacional e definição da melhor 

estratégia para implantação dos referidos procedimentos. Foi concluída a atualização das contas 

contábeis no SIGA conforme Planilha elaborada pela SEFAZ com as contas contábeis únicas que 

reflitam a mesma informação nos sistemas financeiro e patrimonial com base na portaria STN nº 

448/2002.  

Por conta de divergência de valores, classificação contábil e indisponibilidade no sistema das 

funcionalidades: Ajuste de valor, Reclassificação contábil e Reavaliação – em fase de ajuste pela 

Administradora do SIGA – decidiu-se pela estratégia de fixar a data de corte para a depreciação em 

03/01/2022, ou seja, todos os bens cadastrados a partir desta data serão depreciados automaticamente 

pelo Sistema de Gestão Patrimonial, conforme requisitos previamente estabelecidos pela SEFAZ e 

devidamente parametrizados no sistema.  

Os bens cadastrados anteriormente à data de corte, foram classificados como “não 

depreciáveis”, portanto, não sofrerão depreciação até que passem por reavaliação contábil, tão logo 

as referidas funcionalidades estejam disponíveis para uso e de acordo com o cronograma a ser 

definido pela Comissão. 

A Administradora do sistema deu prazo até 31/01/2022 para conclusão das adequações 

necessárias, sendo imprescindível à conclusão dos trabalhos, que culminará com a publicação da 

Instrução Normativa e do Manual de procedimentos contábeis e patrimoniais de bens móveis, em 

elaboração, com objetivo de nortear as boas práticas na gestão do patrimônio estadual. 

 

11.2. "Declaração do contador responsável por unidade jurisdicionada que tenha 

executado sua contabilidade no Sistema Integrado de Planejamento e Administração 

Financeira do Estado – SIAFE, que as Demonstrações Contábeis previstas pela Lei nº 4.320, de 

17 de março de 1964, e pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 

NBC TSP 11, 12 e 13 (DOU 31/10/18), conforme alcance definido na NBC TSP ESTRUTURA 

CONCEITUAL (DOU 4/10/16), refletem a adequada situação orçamentária, financeira e 

patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta relatório de gestão. " 

Este item é de reponsabilidade da Secretaria de Estado da Fazenda, conforme DECRETO Nº 

6483, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2013, publicado no DOE nº 5596 de 19 de novembro de 2013. 

Regulamenta a Secretaria de Estado da Fazenda e dá outras providências. 

 

11.3. "Demonstrações Contábeis previstas pela Lei nº 4.320/64 e pelas Normas 

Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC TSP 11, 12 e 13 (DOU 31/10/18), 

incluindo as notas explicativas, e a qualificação do contador responsável pelas Demonstrações 

Contábeis, com pelo menos: nome completo, CPF, RG, e-mail, endereço profissional e CRC, no 
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caso das unidades que não executaram sua contabilidade no Sistema Integrado de 

Planejamento e Administração Financeira do Estado – SIAFE." 
 

Este item é de reponsabilidade da Secretaria de Estado da Fazenda, conforme DECRETO Nº 

6483, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2013, publicado no DOE nº 5596 de 19 de novembro de 2013. 

Regulamenta a Secretaria de Estado da Fazenda e dá outras providências. 

 

11.4. Demonstrações contábeis previstas na Lei nº 6.404/76 ou em lei específica, 

incluindo as notas explicativas. 

 

A DN 18/2021 não submete este item a SEAD, visto ser de responsabilidade da SEFAZ. 

 

11.5. Informações sobre a composição acionária do capital social, indicando os 

principais acionistas e respectivos percentuais de participação, assim como a posição da 

entidade como detentora de investimento permanente em outras sociedades (investidora).   

A DN 18/2021 não submete este item a SEAD, visto ser de responsabilidade da SEFAZ. 

 

11.6. Parecer da auditoria independente sobre as demonstrações contábeis, quando a 

legislação dispuser a respeito.  

A DN 18/2021 não submete este item a SEAD. 

 

12. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO. 

12.1. "Informações sobre os impactos decorrentes da pandemia causada pelo novo 

Coronavírus na realização dos objetivos da Unidade Jurisdicionada previstos ou planejados 

para o exercício de 2021, bem como sobre as medidas adotadas para a mitigação destes 

impactos." 

 

No decorrer do ano de 2021, mesmo com o início da vacinação da população contra o COVID-

19, houve desafios que se apresentaram para o desenvolvimento desta secretaria, dentre os principais 

podem ser citados: 

1. A dificuldade de adaptação dos servidores com a jornada de atividades híbridas; 

2. A necessidade de liberação de equipamentos da secretaria para que servidores 

executassem as atividades em Home Office, o que influenciou diretamente no parque tecnológico da 

secretaria nos horários de atividades presenciais; 

3. A adaptação dos servidores que no ano de 2020 estiveram afastados das atividades 

presenciais, amparados pelo decreto 1.414/2020 e suas alterações, com isso apresentaram 

dificuldades para acompanhar a evolução tecnológica pela qual a Secretaria passou; 

4. A realização de algumas demandas de maneira presencial, ocasionando surtos internos 

da doença em alguns momentos específicos. 

5. Atrasos no cumprimento de tarefas, devido aos motivos anteriormente citados.  

 

Como tentativas de mitigação dos problemas causados pela pandemia e pela reforma predial, 

foram efetuadas as seguintes ações: 

 Manter o sistema de escalas para aqueles servidores que, necessariamente, precisavam 

estar de forma presencial na Secretaria; 

 Remoção e disposição de servidores para outros órgãos de acordo com a necessidade 

da administração. 

 Reparos e adequações em prédios externos para que os servidores que ocupavam o 

piso superior da Secretaria pudessem exercer suas atividades. 
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 Adequação dos sistemas gerenciais e ferramentas de gestão para que os servidores 

realizassem de forma remota suas atividades laborais. 

 Ampliação dos canais de atendimento ao usuário que deixaram de ser unicamente 

presenciais, passando a ser, também, digitais (https://portaldoservidor.ap.gov.br/login), online e 

documentais. 

 

12.2. Outras informações consideradas relevantes pela unidade para demonstrar a 

conformidade e o desempenho da gestão no exercício. 

 

Diante do cenário pandêmico, esta unidade jurisdicionada adotou de forma mais efetiva o tele 

trabalho simultaneamente ao trabalho presencial, não havendo descontinuidade das atividades 

 

a) Informações referentes à Agenda do Servidor – ASERV. 

A Agenda do Servidor tem por objetivo assegurar um caráter democrático aos debates 

relacionados à formulação e execução da política pública de recursos humanos do Governo do Amapá 

garantindo legitimidade ao processo de discussão e de construção de alternativas para 

encaminhamentos das demandas dos servidores públicos estaduais. Desde a sua criação vem 

avançando nas discussões, deliberações sobre as demandas apresentadas pelos servidores em reuniões 

com o poder público.  

A participação democrática do poder público e dos servidores, a legitimidade, transparência, 

responsabilidade, consenso, sustentabilidade e observância ao interesse público são atributos do 

funcionamento da “Agenda do Servidor”. Para tanto, elaboramos o Plano de ações para 2021 dando 

continuidade ao diálogo permanente entre os servidores públicos e Governo do Estado do Amapá na 

construção de políticas públicas ao interesse coletivo. 

Para viabilizar esses pressupostos da Agenda, e objetivando ter um conjunto de ações 

planejadas para serem executadas em 2021, elaborou-se o Plano de Ação abaixo descrito: 

 

Capacitação dos Servidores 
AÇÃO OBJETIVO SUB AÇÕES PERÍODO STATUS 

CAPACITAÇÃO 

DOS SERVIDORES 

DA AGENDA 

Focar na formação 

continuada de 

gerência de 

processos, para 

melhor desempenho 

de funções e melhor 

entrega ao usuário 

final. 

Treinamento no SIGRH  

Quando a EAP, estiver 

adequada a nova realidade 

pós COVID. (nem uma 

das proposituras 

alcançadas foram 

realizadas na EAP e/ou 

através dela)  

alcançado 

parcialmente 

Curso de técnicas de mediação de 

conflitos.  
alcançado 

 

Monitoramento 

AÇÃO OBJETIVO SUB AÇÕES STATUS 

MONITORAMENTO DAS 

AÇÕES 

GOVERNAMENTAIS 
TOMADAS VIA ASERV 

O acompanhamento do fluxo 

dos processos da Ag. Serv. 

com feedback semanal ao 
coord. Deste núcleo. 

Manter o acompanhamento 

periódico no sistema PRODOC do 

GEA/SEAD; 

alcançado 

PLANO DE CARGOS E 

CARREIRA E SALÁRIOS 

Garantir a dinâmica, controle e 

encaminhamentos dos 

Processos de PCCS. 

Manter a metodologia de controle 

da rotina processual do PCCS; 

com feedback semanal; 

alcançado 

PROGRESSÕES E 

TITULAÇÕES 

Atualizar, o Relatório de 

Progressões e Promoções 

funcionais. 

Manter atualizado diariamente 

relatório de progressões e 

titulações; 

alcançado 

 

 

Reuniões 

https://portaldoservidor.ap.gov.br/login
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AÇÃO OBJETIVO SUB AÇÕES PERÍODO STATUS 

REUNIÕES 

Elaborar um Cronograma 

de reuniões, com duração 

máxima de 1h30; 

Manter o Cronograma de 

reuniões, atualizado, de acordo 

com a cronologia dos ofícios 
(de solicitações de reuniões), 

recebidos; 

De acordo com 

Decretos de 

restrições de 

aglomerações de 

pessoas, Expedidos 
pelo GEA. 

Alcançado 

 
Gráfico 22 - Quantitativo De Reuniões 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: ASERV 

 

⮚ Relações Trabalhistas e Sindicais 

Reconhece as Entidades Sindicais como legítimas representantes de seus servidores, sendo 

objetivo do Estado viabilizar, permanentemente, um canal de relacionamento e diálogo com os 

servidores e suas entidades representativas por meio da Agenda do Servidor, que é um fórum 

democrático de discussão e de provocação às políticas públicas, instituído pelo Governo do Estado 

do Amapá através do Decreto nº 1467, de 25 de março de 2015. 

 

b) Coordenadoria de Gestão Patrimonial e Logística 

 

Núcleo De Administração Patrimonial – NAP 

Durante o ano de 2021 o NAP buscou apresentar de forma fidedigna, clara e precisa as 

informações, baseando-se nos princípios da administração pública. É importante ressaltar que o ano 

de 2021 foi marcado pela continuidade da pandemia do novo Coronavírus, e o Governo do Estado do 

Amapá – GEA, publicou diversos decretos para regular as atividades da Administração Pública, seja 

para suspendê-las, ou para retomá-las gradual e responsavelmente, tais decretos influenciaram 

diretamente na produtividade das ações das Unidades deste Núcleo. 

Sendo assim, as atividades presenciais foram retomadas gradualmente, por meio de escala de 

revezamento, possibilitando, portanto, a programação de uma agenda de reuniões com setores 

internos, assim como com outros órgãos e entidades. 

Nesse sentido, convém destacar as ações de gestão que foram desenvolvidas por este Núcleo 

de Administração Patrimonial e ações das Unidades que o constituem. 

 

A UABI realizou atividades diárias inerentes à sua área de competência como: emissão de 

termos e atualização de dados no SIGA, conforme demonstrado abaixo. 

Atualização no SIGA: 

 

 
Tabela 50 - Atualização de informações preenchidas nos campos do SIGA nos trimestres de 2021 

REUNIÕES

CONLUSÕES
0

5

G. Saúde G. Magistério G. Econômico G.Infraestrutura

REUNIÕES 3 5 5 5

DELIBERAÇÕES 5 4 3 4

CONLUSÕES 1 1 1 1
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Local de atualização 

1º 

Tri 

2º 

Tri 

3º 

Tri 

4º 

Tri Total 

Aba Identificação 294 601 265 134 1294 

Aba Informações Adicionais 66 42 24 4 136 

Aba Localização 417 293 125 57 892 

Aba Registro Cartorial 280 146 8 16 450 

 Total 1057 1082 422 211 2772 

                              Fonte: UABI 

 

A UABM realizou no ano de 2021 diversos atendimento aos órgãos do GEA, voltados para 

os seguintes assuntos: 
Tabela 51 - Atendimentos aos órgãos 

Assunto relacionado Quantitativo 

Baixa de bens 99 

Andamento processo 52 

Outros 49 

Inventário 23 

Planilha de importação 21 

Descarte de bens 19 

Doação de bens 18 

Cadastro de bens 14 

Siga 13 

Frota de veículos 10 

Classificação contábil 7 

Reunião 4 

Instrução processo 3 

Visita técnica 2 

Prodoc 2 

Comissão de desfazimento 1 
                              Fonte: UABM 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Gráfico 23 - Atendimento aos órgãos 
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 Fonte: UABM 

 

Gráfico 24 - Total de Órgãos 

 

Fonte: UABM 

 

Gráfico 25 - Atendimentos UABM 

 

Fonte: UABM 
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Consulta de veículos no sistema do GETRAN-AP  

Para identificação de pendências de débitos, de propriedade e/ou restrições – No período 

foram realizadas 576 consultas de veículos pertencentes aos órgãos PM, SEMA e CBMAP, para 

subsidiar análise de processos de desfazimento e baixa patrimonial no Sistema SIGA. 

 
Tabela 52 - Consulta de veículos no sistema do GETRAN-AP 

Descrição Quant. veículos 

PM 535 

SEMA 32 

CBMAP 9 

Total geral no período 576 

                                               Fonte: UABM 

 

Análise consolidação e envio à SEFAZ do Inventário Anual de Bens Móveis 
No exercício 2021, foi recebido e analisado o total de 44 relatórios encaminhados pelos 

órgãos, dentro e fora do prazo estabelecido, o que corresponde a 88% do total de 50 órgãos. Para 

consolidação do inventário anual e envio à SEFAZ, foi extraído do SIGA mobiliário os relatórios dos 

6 órgãos faltantes. Segue demonstrativo abaixo sobre os órgãos que cumpriram o prazo de entrega e 

os que deixaram de cumprir: 

 
Tabela 53 - Análise da entrega do Inventário Anual de Bens Móveis 

Entrega Inventário anual Quantidade % 

No Prazo 18 36 

Fora do prazo 26 52 

Não entregue 6 12 

Total de órgãos 50   

                                   Fonte: UABM 

 

A Unidade De Almoxarifado Central - UAC 

A UAC, que é o setor responsável pela inventariação do material de consumo do Estado, 

solicitou que as secretarias elaborassem os seus relatórios patrimoniais e que os enviassem para esta 

unidade, visando a consolidação. Vale ressaltar que dos 50 órgãos, somente 36 prestaram as 

informações, o que corresponde a 72% do total. 

Em 2021, a UAC realizou o treinamento do SIGA para todos os órgãos do GEA, objetivando 

a implantação em todo o Estado. No entanto, alguns órgãos não efetivaram a implantação do sistema. 

Diante disto, solicitou-se, por meio do ofício circular nº 420101.0076.1132.0033/2021, a efetiva 

implantação e uso do SIGA Almoxarifado. 

Além da inventariação, a UAC auxiliou para definir procedimentos de depreciação, e também 

iniciou estudos das questões relativas a problemas de classificações contábeis do patrimônio. 

 

Núcleo De Gestão Documental Administrativo – NGDA 
O NGDA tem o objetivo de normatizar, organizar e padronizar documentos, com o intuito de 

melhorar a qualidade dos serviços na administração pública, dar celeridade no trâmite 

documental/processual, publicidade dos serviços da organização, tramitação das matérias para o 

Diário Oficial do Estado, responder os questionamentos dos cidadãos/servidores através do “fale 

conosco” e serviço de informação ao cidadão. Sendo assim, no exercício de 2021, o referido Núcleo 

desenvolveu as seguintes atividades: 

 Projeto Fluxo e Pops; 

 Implantação do SEI Amapá; 
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 Projeto de Gestão Documental e Digitalização; 

 Projeto Guia do servidor público da SEAD; 

 Fale conosco; 

 Diários Oficiais de 1964 a 2021; 

 Serviço de Informação ao Cidadão (Sistema e-sic); 

 Revisão das Publicidades de Documentos no Portal (Portarias e Concursos); 

 Publicidade da Legislação das Categorias; 

 TaxiGEA; 

 Inclusão da Assessoria de Registro e Distribuição de Documentos no setor; 

 Diagramação e publicação Manual de Procedimentos do Sistema de Patrimônio SIGA 

Imobiliário; e 

 Cursos. 
 

Publicações no portal SEAD : https://sead.portal.ap.gov.br/ 

 

Nº Descrição Total 

01 Progressão 1.778 

02 Portarias diversas 258 

03 Licença prêmio 749 

04 Estágio probatório 035 

05 Edital 178 

06 Transposição 219 

Total geral 3.217 

 

Projeto Fluxos E Pops 

As atividades realizadas foram voltadas a ações de melhoria contínua, com os esforços 

relativos à padronização dos procedimentos do projeto, ações continuadas com o atendimento de 

demandas das unidades em relação à atualização de pops e ao planejamento da nova fase do projeto, 

que será a elaboração da segunda versão das consolidações e será republicada com as alterações 

realizadas nesses documentos individuais, de acordo com a necessidade. 

 

Diagramação e publicação do Manual de Procedimentos do Sistema de Patrimônio SIGA 

Imobiliário 

Devidamente analisada e publicada no portal SEAD, no seguinte link: 

https://editor.amapa.gov.br/arquivos_portais/publicacoes/SEAD_94ea094e9470456387d2e0

032cf4529c.pdf 

 

Implantação do SEI no Amapá 

 

O SEI é um sistema de gestão de processos e documentos arquivísticos eletrônicos que permite 

a produção, edição, assinatura e trâmite de documentos dentro do próprio sistema, proporcionando a 

modernização de processos e documentos. Foi desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região (TRF4) e cedido gratuitamente à Administração Pública e hoje é referência nacional para a 

tramitação de documentos e processos eletrônicos. 

O trabalho se concentrou no planejamento da implantação, culminando na elaboração do 

documento de metodologia de implantação. Houve reuniões de alinhamento e de sensibilização de 

determinados órgãos, além da elaboração das minutas dos normativos necessários ao funcionamento 

do SEI. As tarefas se estenderam para a fase de gerenciamento dos processos de negócio, com a 

https://sead.portal.ap.gov.br/
https://editor.amapa.gov.br/arquivos_portais/publicacoes/SEAD_94ea094e9470456387d2e0032cf4529c.pdf
https://editor.amapa.gov.br/arquivos_portais/publicacoes/SEAD_94ea094e9470456387d2e0032cf4529c.pdf
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elaboração da planilha de processos listados por prioridade para parametrização no sistema após sua 

implantação. 

Após a manifestação de interesse da SEAD em aderir ao SEI, houve reunião entre a 

representante do SEI do TRF-4 (órgão cedente do sistema) e os representantes da SEAD e PRODAP, 

e após isso, foi voltada à apresentação do SEI para o GEA para esclarecimento de dúvidas iniciais e 

orientações quanto ao procedimento para a cessão dos direitos de uso do SEI no Amapá. Como uma 

das etapas do procedimento para cessão, foi necessário o preenchimento de um questionário para que 

o órgão cedente analisasse se o governo do Amapá cumpre os requisitos para a implantação do 

Sistema no Estado, para que, assim, pudesse prosseguir à assinatura do Acordo de Cooperação 

Técnica (ACT). Atualmente a equipe aguarda a assinatura do Acordo. 

A equipe de trabalho é formada por representantes da SEAD, responsáveis por monitorar a 

assinatura do ACT e por deliberações superiores; representantes do NGDA, responsáveis pela gestão 

documental, processos de negócio e gerência do planejamento; representantes da COSIC, 

responsáveis pela gestão tecnológica e sistemas corporativos; e representantes do PRODAP, 

responsáveis pela infraestrutura. 

 

 Benchmarking com a equipe SEI/BA 

A equipe de implantação do Amapá se reuniu com a equipe da Bahia para conhecer como 

ocorreu o processo de implantação no Estado, esclarecer dúvidas e compreender de maneira mais 

efetiva o que pode ser esperado no decurso do projeto. A pauta virou notícia e está disponível no 

Portal do SEI da Bahia (http://www.portalseibahia.saeb.ba.gov.br/noticias/2021-04-26/experiencia-

baiana-com-tramitacao-eletronica- vira-referencia-para-governo-do). 

 

 Estrutura do projeto de implantação do SEI sob a ótica da EAP 

 

 
Tabela 54 - Atividades em andamento 

Atividade em andamento 
Data de 

início 
Eixo Ação mais recente Próximas ações 

Construção das estruturas 

da Unidade Técnica de 

Gestão do modelo de 

governança 

26/05/2021 

Normativos, 

Sistema e 

Dados 

Minuta da estrutura da unidade 

técnica de gestão elaborada. 

Atualizar a minuta do modelo 

de governança. 

Apresentar aoPRODAP para 

avaliação da equipe. 

Mapeamento de dados de 

fluxo de processos 

necessários para 

configuração no Sei! 

21/05/2021 

Sistema e 

Dados, 

Processos de 

negócio 

O resultado da análise dos 

manuais e treinamentos 

disponíveis no portal do governo 

federal mostra uma deficiência de 

orientações técnicas em relação à 

configuração do sistema. 

A equipe técnica entrará em 

contato com a equipe do 

SEI/Bahia para tentar 

elucidar as dúvidas sobre o 

tema. 

Projeto de 
implantação 

do SEI/AP 

Planejamento 
Comunicação 

e Divulgação Normativos 
 

Negócio Infraestrutura 
Sistema e 

Dados Treinamento 

Metodoogia 
de 

implantação 

Sensibilização 

dos órgãos 

 

governnça 

Mapeamento 
dos fluxos de 

processos 

Estrutura e 

Reursos 

Instalação e 

parametrizaão 

Treinamento 

dos servidores 

http://www.portalseibahia.saeb.ba.gov.br/noticias/2021-04-26/experiencia-baiana-com-tramitacao-eletronica-vira-referencia-para-governo-do
http://www.portalseibahia.saeb.ba.gov.br/noticias/2021-04-26/experiencia-baiana-com-tramitacao-eletronica-vira-referencia-para-governo-do
http://www.portalseibahia.saeb.ba.gov.br/noticias/2021-04-26/experiencia-baiana-com-tramitacao-eletronica-vira-referencia-para-governo-do
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Acompanhamento da lista 

de processos dos órgãos 
12/05/2021 

Processos de 

negócios 

A primeira lista de processos da 

CGP foi entregue. 

Aguardar e acompanhar o 

andamento com o Ícaro 

(CGP) dos processos dos 

núcleos 

Entregar as listas para a 

equipe técnica avaliar se os 

dados são suficientes para a 

parametrização no sistema 

Acompanhar a assinatura 

do ACT 
31/05/2021 

Planejamento, 

Normativos 

Acompanhamento semanal da 

situação da 
Após assinado, iniciar a 

implantação. 
minutagem e assinatura do ACT. 

 

O ACT foi assinado no dia 5 de novembro, no mesmo dia o TRF-4 enviou e-mail com 

orientações dos próximos passos, que seriam relacionados à disponibilização dos códigos-fonte do 

SEI. Como o processo ocorre dentro do Sistema, foi necessário indicar um responsável para essa 

tarefa. 

Em novembro 2021, o TRF-4 enviou o extrato do ACT publicado no DOU. A equipe aguarda 

a liberação dos códigos-fonte para que possa realizar o planejamento do processo de implantação. 

 

 

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO ACT NO DOU 
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Núcleo de Transportes e Abastecimento – NTA 

 

A seguir é apresentado o relatório de consumo de combustível, consumo agrupado de todos 

os órgãos e secretarias. 

 

TOTAL EM LITROS (gasolina, diesel comum e Diesel S10): 3.180.998,39 (três milhões, 

cento e oitenta mil, novecentos e noventa e oito litros e trinta e nove decilitros). 

Gasolina em Litros: 1.509.759,99 (um milhão, quinhentos e nove mil, setecentos e cinquenta 

e nove litros e noventa e nove decilitros). 

Diesel Comum em Litros: 281.073,06 (duzentos e oitenta e um mil, setenta e três litros e seis 

decilitros). 

Diesel S10 em Litros: 1.390.165,34 (um milhão, trezentos e noventa mil, cento e sessenta e 

cinco litros e trinta e quatro decilitros). 

 
Gráfico 26: divisão de consumo em Litros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: NTA 

 

TOTAL EM REAIS: R$ 17.523.454,92 (dezessete milhões, quinhentos e vinte e três mil, 

quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos). 

Gasolina em Reais: R$ 8.378.845,83 (oito milhões, trezentos e setenta oito mil, oitocentos e 

quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos). 

Diesel Comum em Reais: R$ 1.553.362,76 (um milhão, quinhentos e cinquenta e três mil, 

trezentos e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos). 

 

DIESEL S10 EM REAIS: R$ 7.591.246,33 (sete milhões, quinhentos e noventa e um mil, 

duzentos e quarenta e seis reais e trinta e três centavos). 

 
Gráfico 27: divisão de consumo em R$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: NTA 
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9%
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2021 - LITROS 3.180.998,39 
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Seguem os cinco Órgãos e Convênios que mais consumiram: 

 
Gráfico 28 - Top 5 órgãos que mais consumiram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: NTA 

 

Segue tabela com consumo por Órgãos e Secretarias: 

 

R$ 7,287,575.21 -
41,588%

R$ 2,214,456.13 -
12,637%

R$ 1,264,966.56 -
7,219%

R$ 922,992.53 -
5,267%

R$ 497,748.09 -
2,840%

P.M.

DGPC

SESA

SETRAP

PREF.

VITORIA…

TOP 5 - 2021
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Tabela 55 - Consumo detalhado por órgão e secretaria 

 
01 de janeiro de 2 0 2 1    à   31 de dezembro de 2 0 2 1 

ORGÃO 

GASOLINA DIESEL S10 

TOTAL MÊS R$ 

VEÍCULO
S 

ABASTEC
IDOS 

QUANT. DE 
ABASTE 

% 
LITROS 

MÉDIA/ LITRO 
R$ 

R$ TOTAL LITROS 
MÉDIA/ 

LITRO R$ 
R$ TOTAL LITROS 

MÉDIA/ 
LITRO R$ 

R$ TOTAL 

AGÊNCIA AMAPÁ 1.963,96 R$ 6,25 R$ 12.275,74 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 3.621,69 R$ 5,26 R$ 19.064,20 R$ 31.339,94 3 109 0,179% 

PREF. AMAPÁ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 9.362,98 R$ 6,04 R$ 56.517,56 8.545,96 R$ 5,99 R$ 51.219,63 R$ 107.737,19 2 50 0,615% 

CBM 35.940,85 R$ 5,84 R$ 209.931,61 14.822,80 R$ 5,43 R$ 80.490,98 114.580,15 R$ 5,52 R$ 632.569,94 R$ 922.992,53 196 2.935 5,267% 

C G E 335,00 R$ 5,65 R$ 1.894,15 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 7.045,00 R$ 5,33 R$ 37.539,27 R$ 39.433,42 3 170 0,225% 

DGPC 334.936,79 R$ 5,57 
R$ 

1.864.862,96 
5.631,59 R$ 5,64 R$ 31.789,14 59.828,02 R$ 5,31 R$ 317.804,03 R$ 2.214.456,13 228 9.907 12,637% 

EAP 1.934,67 R$ 5,59 R$ 10.808,64 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 1.400,00 R$ 5,28 R$ 7.386,20 R$ 18.194,84 2 74 0,104% 

GAB CIVIL 8.580,00 R$ 5,57 R$ 47.764,04 240,00 R$ 5,46 R$ 1.310,40 9.193,00 R$ 5,26 R$ 48.317,28 R$ 97.391,72 17 457 0,556% 

G S I 37.654,56 R$ 5,48 R$ 206.358,82 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 11.506,80 R$ 5,24 R$ 60.342,12 R$ 266.700,94 17 1.561 1,522% 

IAPEN 36.107,91 R$ 5,47 R$ 197.342,57 11.360,00 R$ 5,11 R$ 58.086,40 45.397,26 R$ 5,34 R$ 242.319,12 R$ 497.748,09 40 1.789 2,840% 

IEPA 1.148,21 R$ 5,47 R$ 6.285,61 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 3.770,07 R$ 5,16 R$ 19.446,56 R$ 25.732,17 8 107 0,147% 

IMAP 2.919,00 R$ 5,66 R$ 16.516,67 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 10.196,00 R$ 5,35 R$ 54.554,70 R$ 71.071,37 11 246 0,406% 

P G E 4.374,96 R$ 5,46 R$ 23.884,62 1.453,00 R$ 5,25 R$ 7.624,01 2.010,80 R$ 5,25 R$ 10.552,82 R$ 42.061,45 6 216 0,240% 

P M 742.821,37 R$ 5,53 
R$ 

4.105.424,09 
83.209,00 R$ 5,07 R$ 422.187,25 502.623,54 R$ 5,49 R$ 2.759.963,87 R$ 7.287.575,21 430 37.360 41,588% 

POLITEC 23.475,71 R$ 5,46 R$ 128.199,77 4.298,00 R$ 4,83 R$ 20.748,65 39.744,14 R$ 5,54 R$ 220.357,99 R$ 369.306,41 37 1.619 2,107% 

PREF. PORTO 
GRANDE 

0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 33.500,00 R$ 6,19 R$ 207.325,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 207.325,00 1 16 1,183% 

RURAP 22.571,52 R$ 5,67 R$ 127.994,63 2.998,00 R$ 5,21 R$ 15.606,92 53.980,50 R$ 5,35 R$ 288.692,37 R$ 432.293,92 85 1.487 2,467% 

SDC 5.764,53 R$ 5,83 R$ 33.589,85 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 5.419,07 R$ 5,45 R$ 29.553,81 R$ 63.143,66 13 237 0,360% 

S D R 22.388,59 R$ 5,51 R$ 123.266,84 6.625,62 R$ 5,10 R$ 33.770,56 31.320,41 R$ 5,27 R$ 164.952,32 R$ 321.989,72 26 1.150 1,837% 

S E A B 3.051,30 R$ 6,44 R$ 19.651,22 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.651,22 5 90 0,112% 

S E A D 9.345,76 R$ 5,46 R$ 51.046,90 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 4.681,00 R$ 5,35 R$ 25.035,41 R$ 76.082,31 12 275 0,434% 

SEAFRO 8.475,49 R$ 5,61 R$ 47.572,28 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 3.221,46 R$ 5,57 R$ 17.942,43 R$ 65.514,71 4 155 0,374% 

SECOM 6.022,36 R$ 5,70 R$ 34.303,80 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 11.461,04 R$ 5,25 R$ 60.216,39 R$ 94.520,19 6 424 0,539% 

SECULT 5.955,04 R$ 5,70 R$ 33.940,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 7.328,79 R$ 5,49 R$ 40.199,58 R$ 74.139,58 4 242 0,423% 

SEDEL 3.538,10 R$ 6,07 R$ 21.462,34 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 4.506,70 R$ 5,70 R$ 25.699,01 R$ 47.161,35 11 152 0,269% 

S E E D 28.849,77 R$ 5,82 R$ 167.811,72 9.610,00 R$ 5,54 R$ 53.197,55 45.946,33 R$ 5,38 R$ 247.049,93 R$ 468.059,20 40 1.200 2,671% 

SEFAZ 15.938,00 R$ 5,43 R$ 86.526,51 5.337,00 R$ 5,09 R$ 27.177,58 9.149,49 R$ 5,30 R$ 48.533,23 R$ 162.237,32 25 658 0,926% 

S E I N F 13.236,92 R$ 5,56 R$ 73.562,29 40,00 R$ 0,00 R$ 197,60 14.770,00 R$ 5,26 R$ 77.704,57 R$ 151.464,46 12 648 0,864% 

S E J U S P 41.283,08 R$ 5,57 R$ 229.905,42 18.851,25 R$ 5,00 R$ 94.231,06 19.755,24 R$ 5,35 R$ 105.677,71 R$ 429.814,19 50 1.496 2,453% 

SEJUV 379,01 R$ 6,80 R$ 2.576,98 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 697,74 R$ 6,16 R$ 4.296,80 R$ 6.873,78 2 24 0,039% 

S E M A 15.820,96 R$ 5,27 R$ 83.374,89 1.315,00 R$ 4,98 R$ 6.554,35 34.174,80 R$ 5,30 R$ 181.196,57 R$ 271.125,81 20 816 1,547% 

S E P L A N 680,00 R$ 6,73 R$ 4.574,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 7.178,50 R$ 5,59 R$ 40.139,03 R$ 44.713,03 10 124 0,255% 

S E P M 9.266,81 R$ 5,48 R$ 50.740,77 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 2.409,00 R$ 0,00 R$ 12.694,22 R$ 63.434,99 7 283 0,362% 

S E S A 9.333,00 R$ 5,57 R$ 52.024,95 3.488,89 R$ 0,00 R$ 20.663,80 219.832,33 R$ 5,42 R$ 1.192.277,81 R$ 1.264.966,56 67 4.635 7,219% 

S E T E 9.775,00 R$ 5,48 R$ 53.530,59 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 6.790,17 R$ 5,49 R$ 37.263,59 R$ 90.794,18 8 355 0,518% 
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S E T E C 1.929,52 R$ 0,00 R$ 9.868,73 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 4.871,00 R$ 5,17 R$ 25.161,79 R$ 35.030,52 5 170 0,200% 

S E T R A P 6.219,90 R$ 0,00 R$ 31.966,14 50.000,00 R$ 0,00 R$ 297.850,00 7.745,29 R$ 0,00 R$ 39.961,73 R$ 369.777,87 14 296 2,110% 

S E T U R 4.064,71 R$ 5,59 R$ 22.722,50 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 767,96 R$ 0,00 R$ 4.161,28 R$ 26.883,78 9 103 0,153% 

S I A C 1.200,00 R$ 4,92 R$ 5.899,60 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 10.046,52 R$ 5,35 R$ 53.748,91 R$ 59.648,51 12 267 0,340% 

S I M S 28.732,63 R$ 5,52 R$ 158.492,72 1.930,00 R$ 5,49 R$ 10.594,40 23.223,41 R$ 5,44 R$ 126.238,60 R$ 295.325,72 36 1.408 1,685% 

PREF. 
TARTARUGALZINHO 

0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 16.999,93 R$ 6,32 R$ 107.439,55 8.503,02 R$ 6,51 R$ 55.335,67 R$ 162.775,22 2 36 0,929% 

U E A P 3.180,00 R$ 5,60 R$ 17.801,55 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 7.520,00 R$ 5,41 R$ 40.691,80 R$ 58.493,35 7 252 0,334% 

VICE GOV. 565,00 R$ 0,00 R$ 3.089,32 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.089,32 1 17 0,018% 

VITORIA JARI 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 25.403,14 R$ 6,51 R$ 165.384,04 R$ 165.384,04 1 26 0,944%               

TOTAIS 1.509.759,99  R$ 

8.378.845,83 
281.073,06  R$ 1.553.362,76 1.390.165,34  R$ 7.591.246,33 R$ 17.523.454,92 1.495 73.642 100,000% 

              
TOTAL LITROS 3.180.998,39            

TOTAL R$ R$ 17.523.454,92            

Fonte:  NTA/SEAD
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Foram abastecidos no período, conforme dados fornecidos pelo Programa LINK CARTÃO 

DE BENEFÍCIOS, 1.495 (mil, quatrocentos e noventa e cinco) veículos e realizados 73.642 (setenta 

e três mil, seiscentos e quarenta e dois) abastecimentos, detalhados na Tabela acima por Órgãos e 

Secretarias. 

Os órgãos cujos nomes encontram-se registrados com nome de municípios, fazem parte do 

Convênio de natureza não financeira que entre si celebram o Estado do Amapá, por intermédio da 

Secretaria de Estado de Transporte – SETRAP, através das Prefeituras Municipais de Amapá, Porto 

Grande, Tartarugalzinho e Vitória do Jari. 

 

Segue gráfico que apresenta o comparativo dos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021: 

 
Gráfico 29 - Evolução do consumo de combustível 

Fonte: NTA/SEAD 

 

 

O Gráfico abaixo demonstra a evolução de combustível em valores por mês no exercício de 

2021. 
Gráfico 30 - Consumo de Combustível em 2021 

Fonte: NTA/SEAD 

 

Na tabela abaixo observa-se o consumo por Órgãos e Secretarias, em Escala Crescente, 

conforme o valor em reais gastos em consumo de combustível. 
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Tabela 56 - Consumo por Órgãos e Secretarias, em Escala Crescente 
2021 

ORDEM 
SECRETARIAS E OU/ 

OUTROS 

VALOR TOTAL 

R$ 
PORCENTAGEM 

1 P M  R$ 7.287.575,21 41,588% 

2 DGPC R$ 2.214.456,13 12,637% 

3 S E S A R$ 1.264.966,56 7,219% 

4 S E T R A P R$ 922.992,53 5,267% 

5 PREF. VITORIA JARI  R$ 497.748,09 2,840% 

6 CBM R$ 468.059,20 2,671% 

7 PREF. PORTO GRANDE R$ 432.293,92 2,467% 

8 PREF.TARTARUGALZINHO R$ 429.814,19 2,453% 

9 IAPEN  R$ 369.777,87 2,110% 

10 S E E D R$ 369.306,41 2,107% 

11 S E J U S P R$ 321.989,72 1,837% 

12 RURAP R$ 295.325,72 1,685% 

13 PREF. AMAPÁ R$ 271.125,81 1,547% 

14 S I M S R$ 266.700,94 1,522% 

15 POLITEC R$ 207.325,00 1,183% 

16 S D R R$ 165.384,04 0,944% 

17 G S I R$ 162.775,22 0,929% 

18 S E M A R$ 162.237,32 0,926% 

19 SEFAZ R$ 151.464,46 0,864% 

20 GAB CIVIL R$ 107.737,19 0,615% 

21 SECULT R$ 97.391,72 0,556% 

22 SDC R$ 94.520,19 0,539% 

23 S E I N F R$ 90.794,18 0,518% 

24 S E P L A N R$ 76.082,31 0,434% 

25 SEAFRO R$ 74.139,58 0,423% 

26 SECOM R$ 71.071,37 0,406% 

27 IMAP R$ 65.514,71 0,374% 

28 S E T E R$ 63.434,99 0,362% 

29 SEDEL R$ 63.143,66 0,360% 

30 U E A P R$ 59.648,51 0,340% 

31 S E P M R$ 58.493,35 0,334% 

32 AGÊNCIA AMAPÁ R$ 47.161,35 0,269% 

33 S I A C  R$ 44.713,03 0,255% 

34 S E A D R$ 42.061,45 0,240% 

35 C G E R$ 39.433,42 0,225% 

36 P G E R$ 35.030,52 0,200% 

37 S E T E C R$ 31.339,94 0,179% 

38 S E A B R$ 26.883,78 0,153% 

39 S E T U R R$ 25.732,17 0,147% 

40 EAP R$ 19.651,22 0,112% 

41 IEPA R$ 18.194,84 0,104% 

42 SEJUV R$ 6.873,78 0,039% 

43 VICE GOV. R$ 3.089,32 0,018% 

T O T A L  R$ 17.523.454,92 100,000% 

Fonte: NTA/SEAD 

 

A tabela a seguir apresenta os 20 (vinte) corotes, veículos e outros que mais consumiram 

combustível, em Ordem Crescente e valores em Reais: 

 
Tabela 57 - Consumo por corote 

Nº 

ORDEM 
Unidade Modelo Placa Combustível 

Consumo 

combustível(Lts) 
Total Consumo 

1 SETRAP 
COROTE - SETRAP - 

01 
GAL-0016 DIESEL 52.694,00  R$   312.136,09  
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2 PORTO GRANDE 
COROTE MAQ 

DIESEL 
POR-0011 DIESEL 33.500,00  R$   207.325,00  

3 VITORIA DO JARI COROTE MAQ S10 VIT-0010 DIESEL S10 25.403,14  R$   165.384,04  

4 CBMAP COROTE-CBM-0001 CBM-0129 DIESEL S10 30.905,75  R$   165.030,00  

5 PMAP 
PM-

ORD.OPERAÇOES 
GAL-0067 DIESEL S10 27.338,77  R$   149.296,73  

6 SEJUSP COROTE-SEJUSP 01 GAL-0019 GASOLINA 24.611,60  R$   127.799,72  

7 TARTARUGALZINHO 
COROTE MAQ 

DIESEL 
TAR-0011 DIESEL 16.999,93  R$   107.439,55  

8 SEED COROTE GAL-0013 DIESEL 17.980,38  R$   100.675,21  

9 SESA AMAROK CS 4X4 S QLQ-3872 DIESEL S10 17.345,00  R$     93.880,05  

10 PMAP D 4X4 NEM-4794 DIESEL S10 17.242,68  R$     92.710,24  

11 PMAP 
PM-

ORD.OPERAÇOES 
GAL-0113 GASOLINA 14.133,18  R$     91.181,41  

12 SESA AMAROK BZF-8733 DIESEL S10 13.539,00  R$     81.901,36  

13 SESA AMAROK CS 4X4 S QLQ-5630 DIESEL S10 15.325,00  R$     80.343,95  

14 PMAP PM-F.GOMES GAL-0060 GASOLINA 12.860,00  R$     72.719,00  

15 SESA AMAROK QLQ-5634 DIESEL S10 13.322,01  R$     72.029,14  

16 IAPEN COROTE S10 IAP-0003 DIESEL S10 12.744,53  R$     68.636,79  

17 PMAP PM-V. CARNOT GAL-0065 DIESEL S10 11.450,00  R$     67.430,00  

18 PMAP XLT PQY-1357 GASOLINA 11.432,00  R$     67.151,53  

19 PMAP XLTCD4A32C PBJ-8315 DIESEL S10 11.046,92  R$     65.627,58  

20 PMAP 60HP PMA-0044 GASOLINA 11.750,01  R$     65.318,55  

Fonte: NTA/SEAD  

 

A tabela a seguir apresenta a relação de abastecimentos em Postos de Combustíveis: 

 
Tabela 58 - Relação de abastecimentos em Postos de Combustíveis 

01 de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2021 

Nº  Município Posto 
Quantidade 

litros 
Valor R$ 

Veículos 

abastecidos 

1 AMAPÁ 
POSTO SÃO CRISTÓVÃO NETO - AMAPA/AP - 
23.068.984/0004-90 

48.948,55 R$ 292.242,97 960 

SUBTOTAL 48.948,55 R$ 292.242,97 960 

2 CALÇOENE 
POSTO DE GASOLINA PARADA CERTA - 
CALCOENE/AP - 26.437.276/0001-25 

70.859,71 R$ 420.834,72 1.877 

3 CALÇOENE  
AUTO POSTO DE SERVICOS PARAISO - 
CALCOENE/AP - 05.883.774/0001-21 

6.883,00 R$ 38.802,06 190 

4 CALÇOENE  POSTO JULIA - CALCOENE/AP - 09.351.716/0001-08 18.983,00 R$ 112.160,55 165 

SUBTOTAL 96.725,71 R$ 571.797,33 2.232 

5 
CUTIAS DO 

ARAGUARI 
POSTO CUTIARA - CUTIAS/AP - 01.760.430/0001-74 686,00 R$ 3.766,85 19 

SUBTOTAL 686,00 R$ 3.766,85 19 

6 ITAUBAL 
AUTO POSTO ROTA LESTE ITAUBAL - 
ITAUBAL/AP - 11.508.379/0001-61 

9.292,02 R$ 56.102,88 264 

SUBTOTAL 9.292,02 R$ 56.102,88 264 

7 LARANJAL DO JARI 
POSTO ELDORADO LARANJAL DO JARI AP - 

LARANJAL DO JARI/AP - 34.934.620/0001-10 
146.064,78 R$ 828.791,05 3.179 

SUBTOTAL 146.064,78 R$ 828.791,05 3.179 

8 MACAPÁ 
AUTO POSTO GOLL - MACAPA/AP - 
08.945.482/0001-64 

706.733,44 R$ 3.752.930,43 19.940 

9 MACAPÁ POSTO BEATRIZ - MACAPA/AP - 84.410.240/0001-54 806.191,15 R$ 4.420.528,39 17.203 

10 MACAPÁ 
POSTO CIRQUEIRA - MACAPÁ/AP - 
20.488.504/0001-00 

9.936,50 R$ 48.667,39 233 

11 MACAPÁ POSTO JK - MACAPÁ/AP - 09.087.882/0001-49 10.894,34 R$ 72.156,41 319 

12 MACAPÁ 
POSTO DE SERVICOS PADRE JULIO - MACAPA/AP 
- 02.163.903/0001-19 

271.434,40 R$ 1.472.079,55 6.835 

13 MACAPÁ 
POSTO FILIAL MARCO ZERO - MACAPA/AP - 
14.572.838/0002-45 

260.170,04 R$ 1.344.991,40 5.935 

14 MACAPÁ POSTO LAGOA - MACAPA/AP - 02.924.411/0002-80 108.398,79 R$ 623.481,75 2.221 

SUBTOTAL 2.173.758,65 R$ 11.734.835,32 52.686 
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15 OIAPOQUE 
POSTO LA RAVIERE - OIAPOQUE/AP - 

24.145.730/0001-49 
109.089,19 R$ 697.585,00 2.544 

SUBTOTAL 109.089,19 R$ 697.585,00 2.544 

16 
PEDRA BRANCA DO 

AMAPARI 
POSTO AMAPARI - AMAPARI/AP - 04.143.425/0001-
00 

1.955,30 R$ 12.791,66 24 

SUBTOTAL 1.955,30 R$ 12.791,66 24 

17 PORTO GRANDE 
POSTO SAO CRISTOVAO BISNETO - PORTO 
GRANDE/AP - 23.068.984/0005-71 

53.157,62 301.182,64 920 

18 PORTO GRANDE  
REDE OIAPOC - PORTO GRANDE/AP - 
29.001.453/0001-14 

62.974,72 365.446,60 704 

SUBTOTAL 116.132,34 666.629,24 1.624 

19 PRACUÚBA 
POSTO CIRQUEIRA - PRACUUBA/AP - 

20.488.504/0002-90 
94.589,36 R$ 574.278,56 1.719 

SUBTOTAL 94.589,36 R$ 574.278,56 1.719 

20 SANTANA 
AUTO POSTO MACHADO - SANTANA/AP - 
02.924.411/0001-07 

187.253,55 R$ 975.937,79 4.889 

21 SANTANA 
POSTO FILIAL TREVAO - SANTANA/AP - 
14.572.838/0003-26 

103.203,93 R$ 546.988,01 1.865 

SUBTOTAL 290.457,48 R$ 1.522.925,80 6.754 

22 TARTARUGALZINHO 
POSTO MINEIRO - TARTARUGALZINHO/AP - 
05.705.083/0001-38 

16.849,28 R$ 89.983,52 448 

SUBTOTAL 16.849,28 R$ 89.983,52 448 

23 SERRA DO NAVIO 
POSTO BOM JESUS AP - SERRA DO NAVIO/AP - 
06.585.447/0001-56 

24.961,50 R$ 148.420,29 306 

SUBTOTAL 24.961,50 R$ 148.420,29 306 

  

24 VITÓRIA DO JARI 
POSTO ALMEIDA - VITORIA DO JARI/AP - 
08.632.292/0001-97 

48.181,89 R$ 301.851,19 787 

SUBTOTAL 48.181,89 R$ 301.851,19 787 

DISTRITO FEDERAL E OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO 

25 BRASILIA 415 SUL - BRASILIA/DF - 09.103.975/0001-10 741,99 R$ 4.707,83 21 

26 BRASILIA 414 SUL - BRASILIA/DF -20.638.511/0001-40 44,60 R$ 241,97 2 

27 BRASILIA REDE QUALITY - BRASILIA/DF - 30.880.112/0001-45 1.349,83 R$ 9.331,48 44 

28 BRASILIA 
PARK SANTA MARIA - BRASILIA/DF -  

05.889.046/0001-27 
42,17 R$ 285,89 1 

29 BRASILIA POSTO 409 SUL - BRASILIA/DF - 20.645.413/0001-30 98,94 R$ 614,09 3 

30 BRASILIA 
SAIDA SUL POSTOS E SERVICOS - BRASILIA/DF -  
24.702.153/0001-49 

85,90 R$ 447,14 2 

31 BRASILIA 
POSTO DE COMBUSTIVEL YASMIN - BRASILIA 
/DF - 21.017.890/0001-14 

687,87 R$ 4.022,82 17 

32 GOIAS 
AUTO POSTO W U - ITUMBIARA/GO - 
21.043.416/0001-67 

45,00 R$ 323,91 1 

33 GOIÁS 
POSTO CLASSE A - ANAPOLIS/GO - 
24.572.015/0001-92 

25,00 R$ 179,97 1 

34 PARÁ 
POSTO ULIANOPOLIS - ULIANOPOLIS/PA - 
07.566.687/0001-76 

45,00 R$ 310,50 1 

35 TOCANTINS POSTO JAVAE - GURUPI/TO - 29.752.518/0001-63 45,00 R$ 318,15 1 

36 TOCANTINS  
POSTO RODEIO AZEVEDO - COLINAS DO 
TOCANTINS/TO - 09.519.378/0001-70 

45,00 R$ 350,01 1 

37 SÃO PAULO 
POSTO GAVIAO DA ANHANGUERA - RIBEIRAO 
PRETO/SP - 02.736.256/0001-97 

50,00 R$ 319,50 1 

SUBTOTAL 3.306,30 R$ 21.453,26 96 

  T O T A L 3.180.998,34 R$ 17.523.454,92 73.642 

Fonte: NTA/SEAD 

 

c) Coordenadoria de Gestão de Pessoas 

 

As atividades realizadas no exercício consideraram as Diretrizes da Gestão de Recursos 

Humanos, sobre: 

⮚ Provimento e Desenvolvimento de Recursos Humanos 

A seleção de pessoal foi realizada dentro dos preceitos de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência, visando suprir a necessidade de cada órgão da administração 

direta e indireta ou grupo que compõe o Poder Executivo Estadual. 
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⮚ Plano de Cargos, Carreira e Salários e Pagamento de Pessoal 

Os planos de Cargo, Carreira e Salários do Estado são específicos de cada Grupo de 

servidores, sendo: Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização; Grupo Fiscalização Agropecuária; 

Grupo dos Militares; Grupo Socioeducativo e de Proteção; Grupo Gestão Governamental; Grupo 

Administrativo; Grupo Meio Ambiente, Ordenamento Territorial, Ciência, Tecnologia e Produção;   

Grupo Fiscalização, Arrecadação e Apoio as Atividades Operacionais; Grupo Penitenciário;  Grupo 

Polícia Penal; Grupo Policia Civil; Grupo Policia Técnico Científica; Grupo Saúde; Grupo 

Magistério; e Grupo Infraestrutura.  

 
Tabela 59 - Plano de Cargos e Carreiras 

CARREIRA LEGISLAÇÃO 

CARREIRA DE FISCALIZAÇÃO, 
ARRECADAÇÃO E APOIO OPERACIONAIS 

LEI N.º 0994, DE 23 DE MAIO DE 2006. 

CARREIRA DE TRIBUTAÇÃO, 
ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

LEI N.º 0982, DE 03 DE ABRIL DE 2006 

CARREIRA DOS SERVIDORES DA GESTÃO 
GOVERNAMENTAL 

LEI N.º 0976, DE 03 DE ABRIL DE 2006 

LEI Nº 1.296, DE 05 DE JANEIRO DE 2009 

Lei n° 1.155, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2007. 

CARREIRA DOS SERVIDORES DA 
INFRAESTRUTURA 

LEI Nº 1.298, DE 07 DE JANEIRO DE 2009 

CARREIRA DOS SERVIDORES DO 
MAGISTÉRIO 

LEI Nº 0949, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2005 

LEI nº 1281, de 19.12.2008 

LEI Nº 1.896, DE 25 DE MAIO DE 2015 

LEI Nº 2.227, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017 

CARREIRA DOS SERVIODRES DE MEIO 
AMBIENTE, ORDENAMENTO TERRITORIAL, 

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

LEI Nº 2.313, DE 09 DE ABRIL DE 2018 

LEI N° 1.975, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2015 

LEI Nº 1.300, DE 07 DE JANEIRO DE 2009 

CARREIRA DOS SERVIDORES DO GRUPO 
PENITENCIÁRIO 

LEI Nº 0837, DE 03 DE JUNHO DE 2004 

CARREIRA POLÍCIA PENAL  LEI Nº 2542, DE 05 DE ABRIL DE 2021 

POLÍCIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS    

MILITAR 

LEI N° 1.255 DE 05 DE SETEMBRO DE 2008 

LEI N° 2.484 DE 10 DE JANEIRO DE 2020 

CARREIRA DOS SERVIDORES DAPOLÍCIA      

TÉCNICO-CIENTÍFICA 

LEI Nº 1.468, DE 06 DE ABRIL DE 2010 

LEI Nº 2.327, DE 10 DE ABRIL DE 2018 

LEI Nº 0202, DE 19 DE ABRIL DE 1995 

CARREIRA POLÍCIA CIVIL  LEI Nº 0883, DE 23 DE MARÇO DE 2005 

CARREIRA DE SERVIDORES DO GRUPO 
SOCIOEDUCATIVO E DE PROTEÇÃO 

LEI Nº 0202, DE 19 DE ABRIL DE 1995 

CARREIRA DE DE SERVIDORES DA 
FISCALIZAÇÃO AGROPECUARIA 

Lei 2.313/2018, DE 09 DE ABRIL DE 2018 

CARREIRA DOS SERVIDORES DA SAÚDE 

LEI Nº 1.679, DE 30 DE MAIO DE 2012. 

LEI Nº. 1.059, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2006 

LEI Nº 2.316, DE 09 DE ABRIL DE 2018 

CARREIRA DE PROCURADORES LEI COMPLEMENTAR 0089/2015 

Fonte: https://sead.portal.ap.gov.br/legislacoes, acesso em 21 de janeiro de 2022. 

 

As carreiras da Defensoria Pública – DEFENAP e de servidores da UEAP são geridas pelos 

respectivos órgãos, os quais possuem autonomia administrativa e financeira. 

  
Tabela 60 - Planos de Cargos e carreiras de órgãos com autonomia administrativa 

CARREIRA LEGISLAÇÃO 
CARREIRA DE DEFENSORES LEI Nº 121, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2019 

CARREIRA DOS SERVIDORES DA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO AMAPÁ 

LEI Nº 2.231, DE 27 DE SETEMBRO DE 

2017. 
LEI Nº 1743, DE 29 DE ABRIL DE 2013 

Fonte: https://sead.portal.ap.gov.br/legislacoes, acesso em 21 de janeiro de 2022. 

 

 

⮚ Público Alvo 

https://sead.portal.ap.gov.br/legislacoes.php#collapse00
https://sead.portal.ap.gov.br/legislacoes.php#collapse01
https://sead.portal.ap.gov.br/legislacoes.php#collapse01
https://sead.portal.ap.gov.br/legislacoes.php#collapse02
https://sead.portal.ap.gov.br/legislacoes.php#collapse02
https://sead.portal.ap.gov.br/legislacoes.php#collapse04
https://sead.portal.ap.gov.br/legislacoes.php#collapse05
https://sead.portal.ap.gov.br/legislacoes.php#collapse06
https://sead.portal.ap.gov.br/legislacoes.php#collapse10
https://sead.portal.ap.gov.br/legislacoes.php#collapse10
https://sead.portal.ap.gov.br/legislacoes.php#collapse12
https://sead.portal.ap.gov.br/legislacoes.php#collapse12
https://sead.portal.ap.gov.br/legislacoes.php#collapse13
https://sead.portal.ap.gov.br/legislacoes
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Servidores públicos efetivos estaduais e federais do Ex-Território Federal do Amapá, 

servidores temporários e comissionados, cedidos e à disposição do Estado, bem como setoriais de 

Gestão de Pessoas. 

 

⮚ Metas de realização de concursos públicos 

Foram realizadas etapas dos concursos para o Grupo de Gestão de nível superior e médio, 

Fundação da Criança e do Adolescente – FCRIA de nível superior e médio, Instituto Penitenciário do 

Amapá – IAPEN/AP de nível superior e médio e Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar do 

Amapá de nível superior.  

 

⮚ Reestruturação dos Planos de Cargos, Carreiras e Salários 

No exercício de 2021, ocorreu a Estruturação de Planos de Cargos e Carreiras do Grupo 

Polícia Penal, por meio da Lei nº 2.542, de 05 de abril de 2021, que estabeleceu: a) Transformação 

do cargo de agente penitenciário e assemelhado em policial penal; b) Atribuições; c) Equiparação dos 

agentes penitenciários aos policiais (poder de investigação, subsídios, tabela de progressões, 

benefícios previdenciários). 

 

⮚ Manutenção, Customização e Sustentação do Sistema de Gerenciamento de 

Recursos Humanos 

No exercício de 2021 ocorreu a manutenção do Sistema, customizações de funcionalidades e 

sustentações nos módulos já existentes no sistema que agregaram melhorias significativas à Gestão 

de Recursos Humanos, como: 

 Customização na funcionalidade de concessão de Progressões Funcionais; 

 Módulo de Processo Seletivo (em fase de customização); 

 Módulo de perícias médicas (em fase de customização); 

 Módulo de Gestão de Licença Especial Prêmio por Assiduidade e Emissão de Portaria 

(em fase de alimentação de informações de servidores, sendo a emissão e portarias já realizada via 

sistema SIGRH) 

 Modulo de Gestão dos Servidores Federais (servidores incluídos e em fase de 

homologação); 

 Cruzamento Mensal com a Base do SISOB; 

 E-Social no SIGRH (Poder executivo cadastrados e em fase de levantamento requisitos 

e tabelas). 

 

a. Informações sobre as atividades de consignações dos servidores. 

Os principais usuários do Sistema de Consignações são: 

● servidores efetivos e cargos comissionados do Governo do Amapá; 

● consignatárias (instituições financeiras, agências de fomento, planos de saúde, 

sindicatos e associações). 

O número de servidores que puderam consignar no Estado do Amapá, no ano de 2021, foi de 

23.668 (efetivos e comissionados), desses 888 exercem cargos comissionados e 22.780 são servidores 

efetivos, conforme gráfico abaixo: 
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Gráfico 31 - Servidores que Puderam Consignar 

Fonte: Sistema CONSIGADMIN – NCONSIG 

 

O gráfico abaixo especifica os servidores e cargos comissionados com margem consignável 

utilizada em exatos 30% (trinta por cento), entre 30% (trinta e um por cento) e 70% (setenta por 

cento) e acima de 70% (trinta por cento) do total de proventos/remuneração. 

 
Gráfico 32 - Servidores com Comprometimento de Margem 

Fonte: Sistema CONSIGADMIN - NCONSIG 

 

No gráfico abaixo, apresenta-se a quantidade de servidores com a margem negativa, conforme 

as faixas/patamares estabelecidos.  
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 Gráfico 33 - Servidores com Margem Negativa 

Fonte: Sistema CONSIGADMIN – NCONSIG 

 

Com o intuito de melhor compreender a realidade de superendividamento dos públicos-alvo, 

bem como o universo de adimplemento dos servidores cadastrados no sistema de consignações (AP-

Consig), apresenta-se abaixo a tabela, filtrada por faixas/patamares em reais (R$), bem como por 

servidores efetivos e cargos comissionados, referentes àqueles que têm atualmente margem 

facultativa positiva. 

 
Tabela 61 - Servidores com margem positiva 

Quantidade de Servidores com Margem Positiva 

F
ai

x
as

 /
 P

at
am

ar
es

 (
em

 R
$
) 

Mês Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Até R$ 50,00 
Efetivo 3.195 4.179 4.520 5.113 5.300 5.188 5.728 5.890 

Comissionado 27 34 32 50 53 18 55 20 

Entre R$ 50,01 e 

R$ 100,00 

Efetivo 731 777 814 891 961 1.083 1.089 1.151 

Comissionado 7 6 6 6 4 4 3 6 

Entre R$ 100,01 e 

R$ 150,00 

Efetivo 395 413 496 512 558 646 582 541 

Comissionado 3 2 2 2 2 2 3 3 

Entre R$ 150,01 e 

R$ 200,00 

Efetivo 561 524 515 486 512 551 499 510 

Comissionado 2 1 4 3 2 2 2 3 

Entre R$ 200,01 e 
R$ 250,00 

Efetivo 894 792 741 687 670 671 621 634 

Comissionado 3 2 3 2 2 6 2 0 

Entre R$ 250,01 e 

R$ 300,00 

Efetivo 1.119 897 804 700 614 611 576 545 

Comissionado 0 0 1 0 0 0 1 7 

Efetivo 3.233 2.816 2.530 2.285 2.189 2.147 2.013 1.960 

Quantidade de Servidores com Margem Negativa 
F

ai
x
as

/P
at

am
ar

es
 (

em
 R

$
) 

M
ê
s 

J
a
n

e
ir

o
 

F
e
v
e
re

ir
o
 

M
a
rç

o
  

A
b

r
il

 

M
a
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J
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h

o
 

J
u

lh
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A
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S
e
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m
b

r
o
 

O
u

tu
b

r
o
 

N
o
v
e
m

b
ro

 

D
e
z
em

b
r
o
 

Até R$ 100,00 387 432 431 457 93 180 171 215 221 311 283 964 

Entre R$ 100,00 e R$ 

200,00 
146 187 230 212 51 67 65 73 85 118 108 1.745 

Entre R$ 200,00 e R$ 

300,00 
65 69 81 77 38 44 49 50 61 66 71 3.021 

Entre R$ 300,00 e R$ 

400,00 
51 45 58 51 21 20 19 31 42 26 36 1.699 

Entre R$ 400,00 e R$ 

500,00 
56 41 46 47 13 13 19 24 28 20 19 778 

Entre R$ 500,00 e R$ 

600,00 
33 31 34 37 6 11 15 17 19 16 16 184 

Entre R$ 600,00 e R$ 

700,00 
18 22 22 20 12 10 10 11 13 12 8 105 

Entre R$ 700,00 e R$ 

800,00 
15 15 17 10 8 8 14 7 9 12 12 49 

Entre R$ 800,00 e R$ 

900,00 
11 10 12 10 8 8 6 5 6 4 8 31 

Entre R$ 900,00 e R$ 

1.000,00 
11 8 5 7 9 6 8 6 7 12 10 26 

Acima de R$ 

1.000,00 
82 65 59 65 37 47 64 55 60 71 63 188 
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Entre R$ 300,01 e 

R$ 500,00 
Comissionado 6 7 10 7 7 12 8 846 

Acima de R$ 

500,00 

Efetivo 13.444 13.057 12.985 12.712 12.529 12.444 12.184 13.444 

Comissionado 853 849 854 843 827 848 814 853 

Fonte: Sistema CONSIGADMIN – NCONSIG 

 

Com fundamento no advento do Decreto nº 1575/2021, a tabela a seguir apresenta a extração 

de relatório quantitativo de servidores que fizeram uso do aumento de 5% (cinco por cento) de 

margem consignável facultativa, conferidas pelo artigo 1º, do supramencionado decreto, com 

vigência até 31 de dezembro de 2021. 

 
Tabela 62 - quantitativo de servidores consignados conforme Decreto n° 1575 

Quantitativo de servidores consignados conforme Decreto n° 1575 

07/05/2021 

até 

01/06/2021 

Até 

01/07/2021 

Até 

02/08/2021 

Até 

01/09/2021 

Até 

01/10/2021 

Até 

03/11/2021 

Até 

01/12/2021 

Até 

30/12/2021 

3.195 806 784 782 795 810 811 811 

27 3.436 3.760 3.644 3.698 3.725 3.705 3.727 

731 118 1.317 1.361 1.299 1.322 1.299 1.362 

7 45 107 776 925 860 847 908 

395 18 28 75 643 675 599 632 

3 11 19 26 47 474 418 450 

561 48 52 47 45 57 328 411 

2 0 38 41 41 45 66 322 

Fonte: Sistema CONSIGADMIN – NCONSIG 

 

A tabela a seguir apresenta as consignatárias que possuem atualmente as rubricas ativas. 

 
Tabela 63 - Consignatárias Ativas 

ADEPOL – 

AP 
ADERT 

AFAP - 

CARTÃO 

AFAP – 

CRÉDITO 
ASMEAP ASPBRAS 

ASPEB 

SAÚDE 

ASPEB 

SEGURO 

Assofi/ap ASSPMBM 
Banco BMG 

empréstimo 

Banco BMG 

cartão 

Banco BMC – 

Bradesco 

Banco do 

brasil 

Banco 

industrial -

empréstimo 

Banco 

industrial -

cartão 

Banco 

original 

Banco pan - 

cartão 

Banco pan – 

empréstimo 

Banco 

Santander 
BCV 

Bradesco 

empréstimo 
Caixa Capemisa 

Banco 

cruzeiro do 

Sul 

FAP HSBC seguros 
HSBC 

seguros 

Iguape 

participações s/a 
Itaú Unibanco 

Ole 

bonsucesso – 

cartão 

Ole 

bonsucesso – 

empréstimo 

Proasp Sinapen Sindesaude-ap Sindifisco Sindpd-ap 
Sindueap-

ssind 
Sinfa-ap Singsep 

Sinpol Sinsepeap Sinsgaap Stiuap Sulamerica Uniodonto     

Fonte: Sistema CONSIGADMIN – NCONSIG 

 

Novos Sistemas, Funcionalidades, Normativas e Novidades do Ano 2021 

Lançamento da Nova Fase do Portal de Serviços – AP.GOV.BR. Em fevereiro de 2021, foi 

lançada a nova fase do Portal de Serviços do Governo do Amapá (ap.gov.br), com a disponibilização 

de 2 (dois) serviços: 

1 – Solicitar cadastro e renovação de biometria para consignação 

2 – Solicitar senha de acesso ao Portal do Servidor 

 

b. Informações do Núcleo de Acompanhamento de Servidores Federais - NASF 

O Núcleo realiza a recepção e encaminhamento de documentos e requerimentos dos 

servidores Federais à DIGEP, nas seguintes demandas: 
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Tabela 64 - Documentos/Solicitações 

Nº Documentos/ Solicitações 
Total de 

Demandas 

1 Aposentadoria 99 

2 
Servidor Federal à Disposição, removido, cedido para Outro Poder. Com 

folha de ponto entregue no NASF. 
12 

3 Qualificação 169 

4 Abono de Permanência 6 

5 Auxílio Creche 2 

6 Certidão de Óbito 65 

7 Auxílio Funeral 15 

8 Licença Prêmio 12 

9 Mudança de Cargo pelo reenquadramento 3 

10 Auxílio Pré-Escolar 2 

11 Atendimentos às solicitações via e-mail nasf@sead.ap.gov.br;  2754 

12 
Respostas das notificações via e-mail 

notificacaotransposicao@sead.ap.gov.br;  atendimento presencial  

1659 

13 Conferência das Frequências (média/ano) 5642 

14 Envio de Boletins (frequência Alteração financeiro /faltas) (média/ano) 540 

15 
Informações de Direitos e Deveres do Servidor Quando Solicitado, na 

Central de Atendimento e correio eletrônico. 
635 

16 Informações Administrativas para SAMP 232 

17 Atendimentos/respostas via WhatsApp; 1080 

18 
Atendimentos/respostas presenciais na Central de Atendimento por 

agendamento; 
384 

19 Policiais Militares encaminhados à Reserva 94 

  Fonte: Arquivos NASF/CGP 

 

Transposição de Servidores de Janeiro a Dezembro de 2020– EC Nº 79/2014 e Nº 

98/2017. 

O trabalho da Secretaria de Estado da Administração – SEAD/GEA vem auxiliando os 

servidores do Estado e interessados dos 16 Municípios que precisem de orientação quanto as 

Publicações das Portarias de Análises, Portarias de Enquadramento, Atas dos nomes dos Servidores 

dos Processos Deferidos e Indeferidos, Notificações com encaminhamento da Declaração de Aceite, 

Publicação da Inclusão do Nome do Servidor na Folha de Pagamento da União e Notificação por 

motivos diversos relacionados ao processo de Transposição. Os Municípios estão sendo orientados 

conforme solicitação feita pelas comissões, sendo que os Municípios de Mazagão, Amapá, Calçoene, 

Macapá, Pedra Branca, Ferreira Gomes e Oiapoque já estão desenvolvendo as atividades 

relacionadas, para melhor atendimento aos seus servidores. 
Tabela 65: Atas Publicadas 

Atas Publicadas  
E EC Nº98 

Processos Julgados 
Deferidos-GEA 

Processos Julgados para 
complementação de 
documentos 

Total de Processos 
Julgados 

46 
EC Nº 98 EC Nº 79/EC Nº 98 EC Nº 79 EC Nº 98 

98 230 361 689 
  Fonte: Arquivos NASF/CGP 

 

Tabela 66 - Publicações de Portarias de Análise 

Item Portarias de Análise Servidores do GEA 
Processos 
Analisados 

1 12 Portaria 09 servidores 992 689 
                         Fonte: Arquivos NASF/CGP 

 

Total de Portarias Publicadas do Estado do Amapá - (Servidores do GEA) 

mailto:nasf@sead.ap.gov.br
mailto:notificacaotransposicao@sead.ap.gov.br
mailto:notificacaotransposicao@sead.ap.gov.br
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Número de Portarias Publicadas do Estado do Amapá: 03 (três) Portarias de Janeiro à 

Dezembro de 2021, que contemplaram 03 (três) servidores incluídos na Folha de Pagamento a União. 

 
Tabela 67 - Incluídos em 2021 

Cargo 
Quantidade de servidores 
incluídos 

Impacto anual na folha do 
Estado  

Auxiliar Administrativo 01 R$ 15.359,13 

Policial Militar 02 R$ 141.169,14 

Total geral de impacto na folha do GEA R$ 156.858,27 

Fonte: NASF/CGP 

 

c. Informações do Núcleo de Legislação de Pessoal – NLP 

 

A tabela a seguir apresenta quantitativos de objetos apreciados por este núcleo, com 

detalhamento do registro de entrada e saída de documentos/processos durante todo o ano de 2021. 
 

Tabela 68 - Demonstrativo de Processos do NLP/SEAD - Exercício/2021 
Ordem Mês Entrada  Saída 

1 Abono de permanência 389 344 

2 Adicional de insalubridade 13 15 

3 Adicional de periculosidade 1 1 

4 Adicional noturno 4 3 

5 Ajuda de Custo 51 52 

6 Aposentadoria 9 9 

7 Averbação tempo de serviço 325 298 

8 Auxílio funeral 43 43 

9 Carga horária 52 42 

10 Cert. Tempo de serviço   85 77 

11 Cessão 34 31 

12 13º salário 0 1 

13 Demissão 5 6 

14 Exoneração 125 117 

15 Férias/substituições 178 171 

16 Horas extras 0 0 

17 Interiorização 3 3 

18 Licença à adotante 4 3 

19 Licença p/ atividade política 2 3 

20 Licença com vencimento 17 18 

21 Lic. Maternidade 7 6 

22 Licença médica 2 1 

23 Licença para curso 10 7 

24 Licença prêmio 48 38 

25 Licença prêmio em pecúnia 145 123 

26 Licença sem vencimento 177 105 

27 Mandato classista 18 20 

28 Mandato eletivo 11 12 

29 Parcela compensatória 0 0 

30 Parcela trabalhista 8 10 

31 Pensão alimentícia 3 3 

32 Plantões 3 2 

33 Processo adm. Disciplinar 8 8 

34 Progressão funcional 13 10 

35 Promoção funcional 62 43 

36 Quintos 5 5 

37 Regência de classe 0 1 
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38 Reintegração 3 3 

39 Relotação 9 5 

40 Remoção 75 82 

41 Servidor à disposição 3 2 

42 Situação funcional 8 7 

43 Titulação 21 22 

44 Vacância 44 37 

45 Diversos 453 402 

  Total: 2476 2199 

                            Fonte: Arquivos NLP/CGP 

 

d. Núcleo de Perícia Médica – NPM 

A tabela a seguir apresenta as demandas de agendamento do Núcleo de Perícia Médica no ano 

de 2021, com exceção dos dados relativos ao mês de julho. O gráfico subsequente apresenta a 

distribuição percentual das demandas de agendamento. 

 
Tabela 69: Agendamentos do NPM no ano de 2021 

Descrição Quantitativo anual 

Solicitações de agendamento 4162 

Pedidos negados por inconsistências 1396 

Outros atendimentos não dimensionados  505 

Solicitações de agendamento efetivadas 2271 

                      Fonte: Portal de Serviços do GEA 

 

Gráfico 34 - Agendamentos do NPM 
 
                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Portal de Serviços do GEA 

 

A tabela a seguir apresenta, além dos agendamentos realizados, o total de atendimentos 

prestados e o quantitativo de servidores ausentes ou desistentes, dentre outras especificações. 

 
Tabela 70 - Atendimentos e Licenças 

Descrição Quantitativo Anual 

Pedidos homologados 1480 

Pedidos não homologados 153 

Licença maternidade  68 

Admissionais agendados 160 

Total de atendimentos prestados 1861 

Ausentes desistentes 410 

Total de agendamentos realizados 2271 

Fonte: Arquivos NPM/CGP/SEAD 

 

Os gráficos a seguir apresentam a distribuição percentual dos atendimentos prestados e dos 

agendamentos onde efetivamente houve atendimento e os ausentes/desistentes, respectivamente 
Gráfico 35 - Quantitativo de Perícias Realizadas 
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Fonte: Arquivos NPM/CGP/SEAD 

 

 
Gráfico 36 - Quantitativo de Atendimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                    

Fonte: NPM/CGP/SEAD. 
 

Neste ano de 2021 foram estabelecidos importantes avanços no NPM, dentre os quais destaca-

se toda a estrutura física do núcleo em seu prédio oficial, com instalações modernas e espaçosas que 

possibilitam maior conforto e qualidade aos atendimentos prestados, estando em plena conformidade 

com os protocolos de combate ao SARS COVID-19.  

Salienta-se também o sistema de agendamento eletrônico que determinou um novo marco na 

forma de contato com os servidores que buscam os serviços periciais, abrindo possibilidade de 

agendamento a qualquer servidor, independentemente de sua localização, o que proporciona a 

diminuição dos entraves impostos aos agendamentos de outrora, como exemplo, a extinção da 

necessidade de encaminhamentos, antes expedidos nos RH’s dos órgãos de lotação dos servidores. 

 

e. Núcleo de Desenvolvimento de Pessoal – NDP 

O Núcleo desenvolveu análise de processos e outros encaminhamentos administrativos, 

demonstrados no gráfico abaixo: 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Gráfico 37 - Atividades Diversas 
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Fonte: NDP/SEAD 

 

Maiores informações sobre o NDP podem ser encontradas no tópico 11 da parte específica, 

alínea b. 

 

f. Informações sobre o Núcleo de Controle de Pessoal – NCP 

Através do Núcleo de Controle de Pessoal – NCP a SEAD mantém arquivadas cópias dos 

documentos pessoais e funcionais, presta informações ao servidor e demais órgãos institucionais 

quando requisitado, qualifica em todos os processos os servidores (efetivos, contratos e cargo 

comissionado).  

Além do exposto,  trabalhou-se com concessão de Licença Prêmio, análise e parecer nos 

processos de Pecúnia, controle de movimentação de todo tipo de licenças concedidas ao servidor, 

Concessão de Progressão, Portaria de Concessão de Estágio Probatório, elaboração de documentação 

necessária para compor o processo de aposentadoria como Certidão por Tempo de Serviço, com ou 

sem averbação e demonstrativo de progressão funcional, que constará no processo que será 

encaminhada a AMPREV, para estudo, análise e concessão da aposentadoria, seja, por idade, tempo 

de contribuição ou invalidez.   

O controle de frequências dos servidores foi e continuará sendo feito pelo Setor de Pessoal de 

cada Secretária/Órgão. O sistema SIGRH disponibilizou as folhas de frequência padronizadas. O 

prazo para entrega de folhas de ponto devidamente assinadas e homologadas pelo chefe imediato é 

estabelecido até o dia 02 de cada mês subsequente ao trabalhado.  

O cadastro de pessoal foi atualizado a partir do recadastramento ocorrido no período entre 

2016/2017 e, a partir de então, a pesquisa dos dados cadastrais dos servidores e suas alterações pode 

ser realizada através do SIGRH, que é atualizado pelos setores de pessoal dos órgãos de lotação 

quando cabível.  

Os gráficos a seguir demonstram a caracterização do quadro de pessoal do Estado em 2021: 

 
 
 

 

 
 

 

Gráfico 38 - Distribuição por Tipo de Vínculo em percentual. 
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Fonte: SIGRH – Base: Folha de Pagamento de Dezembro de 2021 

 

Gráfico 39 - Distribuição por Relação de Vinculo Efetivo em percentual. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: SIGRH – Base: Folha de pagamento de Dezembro de 2021 

 
Gráfico 40 - Distribuição por Nível de Escolaridade em percentual. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: SIGRH – Base: Folha de pagamento de Dezembro de 2021 

 

 

 

 

 

76%

7%

6%

11%

TIPO DE VÍNCULO

Cargo efetivo

Comissionado (servidor
efetivo)

Comisisonado (sem
vínculo efetivo)

contrato

2%

39%

59%

NÍVEL DE ESCOLARIDADE DE CARGOS 

EFETIVOS DA ADM. DIRETA

nivel básico

nível médio

nível superior

71%

11%

18%

RELAÇÃO DE VÍNCULO EFETIVO

Estadual

Federal

sem vínculo efetivo



 

     

130 

Gráfico 41 - Distribuição por Sexo em percentual. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: SIGRH – Base: Folha de pagamento de Dezembro de 2021 

 
Gráfico 42 - Distribuição por faixa etária em percentual 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SIGRH – Base: Folha de Pagamento de Dezembro de 2021 

 

Considerando a nova fase do Portal de Serviços do Governo do Amapá, a SEAD 

disponibilizou novos recursos através do site: https://serviços.portal.ap.gov.br (Portal de Serviços do 

Servidor) conforme abaixo especificado: 

 
Tabela 71 - Serviços Online 

SERVIÇO 
TIPO DE 

SERVIÇO 
PORTAL DE ACESSO 

Emissão de Certidão de Tempo de 

Serviço 
Online Portal de Serviços (ap.gov.br) 

Declaração de Tempo Contribuição para 

fins de Obtenção de Benefício junto ao 

INSS 

Online Portal de Serviços (ap.gov.br) 

Declaração de Tempo Não Averbado 
para o INSS 

Online Portal de Serviços (ap.gov.br) 

Declaração de Vinculo Online Portal de Serviços (ap.gov.br) 

Declaração Negativa de Vinculo Online Portal de Serviços (ap.gov.br) 

Fonte: Portal de Serviços (ap.gov.br) 
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Gráfico 43 - Atividades Desenvolvidas pela Unidade de Controle e Concessão de Licenças 

 

 

Fonte: Arquivos UCCL/NCP/SEAD 

 
Gráfico 44 - Movimentação e afastamento de servidores do Estado 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: Arquivos UCCS/NCP/SEAD 
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Este Núcleo através de sua Unidade de monitoramento de pessoal realizou ainda, 

levantamentos, controles e conferências de nomeações e exonerações de servidores ocupantes de 

cargos/funções comissionadas e servidores efetivos. Elabora, ainda, Relatório Mensal de Exoneração 

dos Cargos Comissionados, objetivando evitar pagamentos indevidos a servidores. 

 

 
Gráfico 45 - Quantitativo de Servidores do Estado 

 
Fonte: SIGRH (Base: Dezembro/2021) 

 

Foram publicadas 1.549 portarias de Progressão Funcional no ano de 2021, bem como, foram 

expedidos 1.149 demonstrativos de progressão funcional judicial/administrativos para servidores, 

dentre outras demandas, conforme gráfico abaixo: 

 
Gráfico 46 - Atividades Desenvolvidas pela Unidade de Progressão Funcional 

 
Fonte: Arquivos UPF/NCP/SEAD 

 

Foram publicadas 37 portarias de homologação de Estágio probatório no ano de 2020, 

contemplando 269 servidores, conforme gráfico abaixo: 
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Gráfico 47 - Atividades Desenvolvidas pela Unidade de Controle e Avaliação de    Desempenho de 

Estágio Probatório 

 
Fonte: Arquivos UCADEP/NCP/SEAD 

 

A SEAD realizou ainda, levantamentos, controles e conferências de nomeações e exonerações 

de servidores ocupantes de cargos/funções comissionadas e servidores efetivos, bem como controle 

de aposentadorias, licenças e afastamentos previstos na Lei nº 0066/1993 e nas Leis específicas. 

Elabora, ainda, Relatório Mensal de Exoneração dos Cargos Comissionados, objetivando evitar 

pagamentos indevidos a servidores. 

 

d) Coordenadoria de Sistemas Coorporativos 

Atualmente a SEAD é responsável pela gestão técnica de dois sistemas, o Sistema Integrado 

de Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento – SIGRH, e o Sistema Integrado de Gestão 

Administrativa – SIGA, nos módulos de Almoxarifado e Patrimônio Mobiliário e Imobiliário. Além 

disso, é responsável também pelas customizações e melhorias no Sistema de Gestão de Documentos 

- PRODOC. 

O SIGRH está implementado em todos os órgãos da administração pública. Por meio dele é 

feita toda a gestão de pessoal do quadro de servidores do Governo do Estado do Amapá, incluindo 

folha de pagamento, concessão de progressões funcionais, controle de férias, licenças, afastamentos 

e vários outros módulos que apoiam as atividades fins da SEAD. A COSIC atua diretamente com a 

Coordenadoria de Gestão de Pessoas – CGP na gestão do SIGRH em tarefas como: suporte e 

treinamento aos usuários de todos os órgãos, correções de erros, extração de relatórios e 

customizações. 

O SIGA é um sistema de estado que possui vários módulos como Compras e Licitações, 

Fornecedores, Contratos e Patrimônio. Os módulos do Siga possuem gerência compartilhada, ficando 

sob a gestão da SEAD somente o modulo de Patrimônio, que por sua vez possui módulos de 

patrimônio mobiliário, imobiliário e consumo. A COSIC atua diretamente com a Coordenadoria de 

Gestão de Patrimônio e Logística – CGPL nas atividades de implantação dos módulos junto aos 

órgãos do GEA e também apoiando na gestão do sistema junto ao Prodap, na correção de erros, 

treinamento de usuários e fazendo levantamento de requisitos para solicitações de novas 

funcionalidades ou customizações. 

O PRODOC é a atual ferramenta de tramitação de documentos do Governo do Estado, 
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alcançando transversalmente todos os órgãos, de maneira eletrônica, visando agilizar a comunicação 

institucional, reduzir custos, aumentar a segurança e a disponibilidade dos processos tramitados. A 

COSIC atua diretamente com o Núcleo de Gestão Documental Administrativo - NGDA, que define 

a padronização dos documentos tramitados no GEA, atuando nas customizações do sistema junto ao 

Prodap, o acompanhamento da correção de erros, treinamentos e auxílio na operacionalização com 

os demais sistemas. 

Outras Resultados Alcançados em 2021: 

Considerando os resultados das ações de rotina executadas pela COSIC em 2021, que não 

entram no planejamento anual, dentre as quais destacamos: Correções de erros de sistemas, Extração 

de dados, Aprimoramentos de sistemas, Customizações, Suporte técnico aos usuários, Treinamentos, 

dentre outros. 

Abaixo apresentamos os resultados alcançados durante o ano de 2021, das atividades de rotina 

da COSIC: 

Sustentações: 
Tabela 72 - Dados de Sustentação de Sistemas 

Sustentação de Sistemas em 2021 

MÊS SIGRH SIGA PRODOC 

Janeiro 28 0 0 

Fevereiro 28 0 0 

Março 3 0 0 

Abril 37 0 0 

Maio 18 2 0 

Junho 25 0 0 

Julho 29 0 0 

Agosto 29 0 0 

Setembro 36 0 2 

Outubro 26 3 0 

Novembro 27 5 0 

Dezembro 41 0 0 

TOTAL POR SISTEMA 327 10 2 

TOTAL GERAL  339 

Fonte: Trello - COSIC em 31/01/2022 

 

Modelo de Gestão: 

Para gerir os sistemas, a SEAD divide os processos nos seguintes Eixos: 

Eixo 1 – Gestão De Negócio: A gestão técnica é responsável por definir regras de negócio e 

a aplicar políticas ao uso do sistema. Atualmente a Coordenadoria de Gestão de Pessoas – CGP é 

responsável pela gestão de negócio do SIGRH. A Coordenadoria de Gestão Patrimonial e Logística 

– CGPL é responsável pelas regras de negócio do Sistema SIGA. 

Eixo 2 – Gestão de Sistema: A gestão do sistema é realizada pela COSIC e consiste em 

administrar o uso dos sistemas, através de suporte técnico, treinamentos, elaboração projetos de 

customizações, realização de testes, tratativas de correção de erros e definições de políticas de 

acessos. 

Eixo 3 – Gestão de Infraestrutura de Tecnologia: A gestão de infraestrutura dos sistemas é de 

responsabilidades do Centro de Gestão de Tecnologia da Informação – PRODAP, que é responsável 

por garantir a infraestrutura e conectividade necessárias para o pelo funcionamento dos sistemas 

corporativos. 

Eixo 4 – Gestão de Desenvolvimento e Sustentação: A gestão de sustentação e 

desenvolvimento é feita de geralmente de forma terceirizada. Consiste em aplicar customizações e 

desenvolver novas funcionalidades para os sistemas, bem como garantir o pelo funcionamento através 

de correções de erros e realizar extrações de dados. 
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PARTE ESPECÍFICA – CONTEÚDOS ESPECÍFICOS POR UNIDADE 

JURISDICIONADA OU GRUPO DE UNIDADES AFINS   

1. Os conteúdos desta Parte Específica são aplicáveis às unidades jurisdicionadas 

abaixo relacionadas, que devem observar, também, os conteúdos da Parte Geral deste Anexo 

III e as disposições do Quadro A1. 

O Art. 1º da Lei Nº 2.312, de 09 de abril de 2018 dispõem: 

 
“A Secretaria de Estado da Administração tem por finalidade a 

formulação de políticas e diretrizes no que concerne a Recursos 

Humanos, Material, Patrimônio, Serviços Gerais, Transportes 

Oficiais e Comunicação Administrativa, bem como executar, 
coordenar, avaliar e controlar as ações estratégicas desses 

sistemas; apoiar e supervisionar as atividades de Imprensa 

Oficial; planejar, executar e coordenar a política de prestação de 

serviços ao servidor do poder executivo do Governo Estadual e 

exercer outras atribuições correlatas, na forma do 

Regulamento.” 

 

Consoante as atribuições da Secretaria, seguem todas as informações solicitadas na DN 

18/2021 conteúdos da parte específica, bem como as informações referentes ao patrimônio do 

Governo do Estado do Amapá a inserção da alínea h. 

 

a) Informação sobre as políticas e diretrizes de recursos humanos, destacando as 

prioridades e metas da Administração. 

A resposta encontra-se no item 12.2 tópico Coordenadoria de Gestão de Pessoas. 

 

b) Informações sobre a política de concurso público e de formação inicial, 

destacando o planejamento de demandas, realização, convocação e posse de servidores. 

Em relação às ações executadas pelo Núcleo de Desenvolvimento de Pessoal – NDP 

ressaltamos que, no que tange aos concursos públicos lançados em 2017 e 2018, foram elaborados e 

publicados em 2021:  

 65 editais do Concurso Polícia Militar-Soldado 2ª classe. 

 02 editais do Concurso Polícia Militar – Oficiais de Saúde. 

 31 editais do Concurso Grupo Gestão Governamental. 

 69 Editais do Concurso IAPEN. 

 02 editais do Concurso FCRIA. 

Os Editais dos concursos publicados nos Diários Oficiais do Estado do Amapá estão sendo 

publicados também no site da SEAD, na aba CONCURSOS (https://sead.portal.ap.gov.br/concursos), 

para acesso das informações aos candidatos, a sociedade e ao Poder Público.  

A SEAD desenvolveu suas atividades administrativas de acompanhamento dos Concursos 

Públicos para o ano de 2021, de acordo com o cronograma planejado. 

 

Segue o detalhamento nas tabelas abaixo: 

 
Tabela 73 - Área - Segurança Pública 

Concurso Cargo Nº Vagas 

Polícia Civil Agente de Polícia 70 

2ª Turma Oficial de Polícia 22 

  Delegado 13 

Total 105 

Polícia Militar 
Soldado 2ª Classe 466 

3ª Turma 

Total 466 
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DEFENAP – 1ª Turma Defensor Público 2ª Classe 40 

DEFENAP – 2ª turma 
Defensor Público 2ª Classe 

10 
Lei Complementar nº 0117 de 01 de julho de 2019 

Total 50 

IAPEN 

Educ. Social Penitenciário MASCULINO/Nível Médio 8 

Educ. Social Penitenciário FEMININO/ Nível Médio 2 

Agente Penitenciário MASCULINO/ Nível Médio 80 

Agente Penitenciário FEMININO/ Nível Médio 20 

Total 110 

  2º Tenente – QOMPS Médico Clínico Geral 03 + 06CR 

Oficial de Saúde – 

QOPMS-PM/2018 
2º Tenente – QOMPS Médico Cardiologia 1 

  2º Tenente – QOMPS Médico Ginecologia 1 

  2º Tenente – QOMPS Médico Ortopedista 1 

  2º Tenente – QOMPS Médico Pediatria 1 

  2º Tenente – QOMPS Médico Psiquiatra 1 

  2º Tenente – QOMPS Enfermeiro 2 

  2º Tenente – QOMPS - Farmacêutico CR 02 

  2º Tenente – QOMPS - Fisioterapeuta CR 02 

  2º Tenente – QOMPS - Odontólogo CR 02 

Total 10 

Fonte: CGP 

 
Tabela 74 - Área – Social 

Concurso Cargo Nº Vagas 

FCRIA/2018 

Educador Social/ Nível médio 10 

Monitor Socioeducativo/ Nível Médio 40 

Educador Social Nível Superior/Arte Educador 5 

Educador Social Nível Superior/ Pedagogo 4 

Educador Social Nível Superior/ Psicólogo 5 

Total 64 

Fonte: CGP 

 

Tabela 75: Área - Gestão 

Concurso Cargo Nº Vagas 

Grupo Gestão 

Governamental/ 

2018 

Analista Administrativo/Nível Superior 20 

Analista Jurídico/ Nível Superior 10 

Analista de Finanças e Controle/ Nível Superior 20 

Analista de Planejamento e Orçamento/ Nível Superior 15 

Assistente Administrativo/Nível Médio 300 

Total   365 

   Fonte: Site Oficial da Secretaria de Estado da Administração www.sead.ap.gov.br  

 

Houve em 2021 a continuidade das fases e o cumprimento das etapas dos concursos públicos 

para provimento de vagas para a Polícia Técnico Cientifica, Polícia Militar – Soldado 2ª classe, Grupo 

Gestão Governamental, Instituto de Administração Penitenciária – IAPEN. 

Visando suprir essa necessidade, o Governo do Estado do Amapá, através da Secretaria de 

Estado de Administração, deu continuidade na realização dos concursos públicos conforme quadro 

abaixo: 

 
Tabela 76 - Andamento dos Concursos em 2021 

http://www.sead.ap.gov.br/
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Concurso Vagas 
Cadastro Reserva 

disponível 
Andamento 

Polícia Militar – 

CFSD/QPPMC  
   

Concurso com suspensão da validade, em decorrência da 

Lei nº 2.533, de 06 de janeiro de 2021, publicada no Diário 

Oficial do Estado nº 7.327, de 06 de janeiro de 2021. 

3ª turma 466 0 

- A 3º turma do concurso encontra-se em formação, com 

266 alunos matriculados, com previsão de término em 

fevereiro/2022. 

Polícia Civil – 

Agente de 

Polícia 

  

- 

  

338 Concurso com suspensão da validade, em decorrência da 

Lei nº 2.533, de 06 de janeiro de 2021, publicada no Diário 

Oficial do Estado nº 7.327, de 06 de janeiro de 2021. 

 
Área I, II, III, IV 

Polícia Civil – 

Oficial 
  

- 

  

178 Concurso com suspensão da validade, em decorrência da 

Lei nº 2.533, de 06 de janeiro de 2021, publicada no Diário 

Oficial do Estado nº 7.327, de 06 de janeiro de 2021. 
 

Área I, II, III, IV 

Polícia Civil – 

Delegado de 

Polícia 

  

- 

  

59 
Concurso com suspensão da validade, em decorrência da 

Lei nº 2.533, de 06 de janeiro de 2021, publicada no Diário 

Oficial do Estado nº 7.327, de 06 de janeiro de 2021. 
Área I, II, III, IV 

Polícia Militar – 

Oficiais de 

Saúde 

  

  

- 

  

  

2º Tenente – QOMPS 

Farmacêutico – 01 Concurso com suspensão da validade, em decorrência da 

Lei nº 2.533, de 06 de janeiro de 2021, publicada no Diário 

Oficial do Estado nº 7.327, de 06 de janeiro de 2021. 

Clínico Geral – 01 

(reclassificação) 

Total: 02 CR 

FCRIA 

  

  

  

  

  

- 

  

  

  

  

  

Educ. Social NM – 23 

Concurso com suspensão da validade, em decorrência da 

Lei nº 2.533, de 06 de janeiro de 2021, publicada no Diário 

Oficial do Estado nº 7.327, de 06 de janeiro de 2021. 

Monitor Soc. – 51 

Educ. Soc. Arte Educ. – 9 

Educ. Soc. Pedagogo – 9 

Educ. Soc. Psicólogo – 8 

Total: 100 CR 

IAPEN 

  

  

  

  

  

  

110 

  

  

  

  

  

  

 
Concurso com suspensão da validade, em decorrência da 

Lei nº 2.533, de 06 de janeiro de 2021, publicada no Diário 

Oficial do Estado nº 7.327, de 06 de janeiro de 2021. 

 - Complementação do Quadro de Cadastro Reserva, 

conforme Edital nº 065/2021. 

Educ. Soc. Pen. Masc. – 63 

- Atualmente 110 candidatos estão no Curso Formação, 

com previsão de finalização em 27/12/2021. 

Educ. Soc. Pen. Fem. – 119 

Agente Penit. Mas. – 1.638 

Agente Penit. Fem. – 1.159 

Total: 2.979 CR 

Gestão 
  

  

25 
  

  

Analista Jurídico – 02 

Concurso com suspensão da validade, em decorrência da 

Lei nº 2.533, de 06 de janeiro de 2021, publicada no Diário 
Oficial do Estado nº 7.327, de 06 de janeiro de 2021. 

Analista Finan. e Controle – 

01 

- Foram convocados para as fases do concurso 25 

candidatos, dos quais 19 assistentes e 03 analistas tomaram 

posse, totalizando um número de 22 empossados. 

 
Assist. Administrativo – 22 

POLITEC 

  

12 

  

22 

Concurso com suspensão da validade, em decorrência da 

Lei nº 2.533, de 06 de janeiro de 2021, publicada no Diário 

Oficial do Estado nº 7.327, de 06 de janeiro de 2021. 

Área I,II,III 

- Foram convocados em 2021, 12(doze) candidatos para as 

fases do concurso. Atualmente aguardam Curso de 

Formação, bem como alteração da Lei. 

Fonte: Arquivos UPSP/NDP/SEAD 

 

Área da Segurança Pública 
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Gráfico 48 - Concurso Público Polícia Militar 2017 – Soldado 2ª Classe 

 
Fonte: Arquivos UPSP/NDP/SEAD 

 

Gráfico 49 - Concurso Público Polícia Militar 2017 – Oficiais de Saúde 

         
.             Fonte: Arquivos UPSP/NDP/SEAD 

 

 

Gráfico 50 - Concurso Público Polícia Civil 2017 – Agente de Polícia 

 
Fonte: Arquivos UPSP/NDP/SEAD 

 
Gráfico 51 - Concurso Público Polícia Civil 2017 – Oficial de Polícia 

           
Fonte: Arquivos UPSP/NDP/SEAD 
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Gráfico 52 - Concurso Público Polícia Civil 2017 – Delegado de Polícia 

 

Fonte: Arquivos UPSP/NDP/SEAD 

 
Gráfico 53 - Concurso IAPEN 2018 – Educador Social Penitenciário Masculino 

 
Fonte: Arquivos UPSP/NDP/SEAD 

 
Gráfico 54 - Concurso IAPEN 2018 – Educador Social Penitenciário Feminino 

 
Fonte: Arquivos UPSP/NDP/SEAD 

 
Gráfico 55 - Concurso IAPEN 2018 – Agente Penitenciário Masculino 
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Fonte: Arquivos UPSP/NDP/SEAD 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 56 - Concurso IAPEN 2018 – Agente Penitenciário Feminino 

 

 
Fonte: Arquivos UPSP/NDP/SEAD 

 

      Área Social 

 
Gráfico 57 - Concurso FCRIA 2018 - Educador Social/Nível Médio 

Fonte: Arquivos UCADEP/NDP/SEAD 

 

Gráfico 58 - Concurso FCRIA 2018 - Monitor Socioeducativo/Nível Médio 

Fonte: Arquivos UPSP/NDP/SEAD 

 

Gráfico 59 - Concurso FCRIA 2018 - Educador Social Nível Superior/Arte Educador 
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Fonte: Arquivos UPSP/NDP/SEAD 
 

 
Gráfico 60 - Concurso FCRIA 2018 - Educador Social Nível Superior/Pedagogo 

 
Fonte: Arquivos UPSP/NDP/SEAD 

 
Gráfico 61 - Concurso FCRIA 2018 - Educador Social Nível Superior/Psicólogo 

 
Fonte: Arquivos UPSP/NDP/SEAD 

 

 Área De Gestão 
 

Gráfico 62 - Concurso Gestão Governamental 2018 - Analista Administrativo - NS 

 
Fonte: Arquivos UPSP/NDP/SEAD 

 

Gráfico 63 - Concurso Gestão Governamental 2018 - Analista Jurídico – NS 
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Fonte: Arquivos UPSP/NDP/SEAD 

 
 
 

 

 
 

Gráfico 64 - Concurso Gestão Governamental 2018 - Analista de Finanças e Controle – NS 

 
Fonte: Arquivos UPSP/NDP/SEAD 

 
Gráfico 65 - Concurso Gestão Governamental 2018 - Analista de Planejamento e Orçamento 

 
Fonte: Arquivos UPSP/NDP/SEAD 

 
Gráfico 66 - Concurso Gestão Governamental 2018 - Assistente Administrativo – NM 

 
Fonte: Arquivos UPSP/NDP/SEAD 

 

A tabela a seguir apresenta os órgãos de lotação dos servidores empossados no ano de 2021 

referente ao concurso do Grupo Gestão Governamental 2018 – 2ª turma. 
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Tabela 77 - Lotação de servidores por órgão 

2ª TURMA - 2021         

Órgão 
Nº assistentes 

administrativos 

Nº de analistas 

jurídicos 

Nº de analistas 
de finanças e 

controle 

Total de servidores 

lotados 

Secretaria de Estado da 

Saúde -SESA 
5 - - 5 

Secretaria de Estado da 

Educação - SEED 
6 - - 6 

Secretaria de Estado da 

Administração - SEAD 
4 - - 4 

Secretaria de Cultura do 

Estado do Amapá – 

SECULT 

1 - - 1 

Secretaria de Estado da 
Fazenda - SEFAZ 

1 - 1 2 

Procuradoria Geral do 

Estado - PGE 
1 2 - 3 

Centro de Gestão da 
Tecnologia da Informação 

- PRODAP 

1 - - 1 

TOTAL       22 
Fonte: CGP 

 

c) Informações sobre a conformidade da folha de pagamento de pessoal do Estado 

do Amapá, esclarecendo se há segregação de funções críticas. 

Informa-se que a segregação de funções críticas é realizada em duas fases, sendo a primeira 

realizada nos setoriais das UJs, onde é realizada a alimentação, conferência e o fechamento preliminar 

da folha de pagamento. A segunda fase consiste na reconferência através da análise dos dados e 

homologação do fechamento de folha de pagamento efetuado pelo NFP/SEAD. 

O custo da Folha de Pagamento do GEA, no ano de 2021 foi de R$ 2.806.011.099,09 (Dois 

bilhões, oitocentos e oito milhões, onze mil e noventa e nove reais e nove centavos). Este valor 

corresponde ao pagamento de aproximadamente de 32.962 (Trinta e dois mil, novecentos e sessenta 

e dois) servidores; sendo: 23.215 servidores efetivos, 4.041 servidores temporários (contrato 

administrativo e plantonistas), 2.340 servidores comissionados e 3.370 servidores federais (a 

disposição do Estado) cadastrados no SIGRH. 

 
Gráfico 67 - Custo Mensal de Folha de Pagamento do GEA em 2021 
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Fonte: Folha de Pagamento – SIGRH – Base: Dezembro/2021 

 

O custo desta Folha de Pagamento no ano de 2021 com horista (remunerados por hora 

trabalhada), foi de R$ 51.423,81 (Cinquenta e um mil, quatrocentos e vinte e três reais e oitenta 

e um centavos). Importante ressaltar que esta folha de pagamento está em processo de extinção, 

sendo que a totalidade do custo do ano de 2021 foi destinado ao pagamento de indenizações 

trabalhistas e retroativos de remuneração. 

 
Tabela 78 - Custo Mensal da Folha de Pagamento de Horistas 

Mês Quantidade Valor 

Janeiro 901 2.602.369,54 

Fevereiro 331 1.128.58 7,92 

Dezembro 03 38.176,78 

TOTAL: 08 51.423,81 

Fonte: Folha de Pagamento – SIGRH – Base: Dezembro/2021 

 

No ano 2021 (no mês de dezembro), houve o pagamento do Abono-FUNDEB, verba que 

beneficiou a 11.266 servidores, e totalizou o valor de R$ de R$ 36.051.200,00 (Trinta e seis milhões, 

cinquenta e um mil e duzentos reais). 

No total deste custo anual, estão inclusas, em média 63 despesas, sendo que as despesas com 

maior desembolso mensal ao Erário, são: os plantões (médicos, hospitalares e periciais), gratificações 

e adicionais, dentre outras previstas em leis, que estão demonstradas no Gráfico, a seguir: 
 

Gráfico 68 - Despesas Variáveis 
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Fonte: Folha de Pagamento – SIGRH – Base: Dezembro/2021 

 

No gráfico 69, estão demonstradas as despesas com o Regime Geral de Previdência (INSS), 

com servidores temporários (contrato administrativo e horistas) e servidores que exercem 

exclusivamente cargo em comissão (com valor anual de R$ 69.496.426,61). 

Quanto aos repasses financeiros desses valores, aos regimes supramencionados, são de 

responsabilidade da Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ.  
 

Gráfico 69: INSS 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Folha de Pagamento – SIGRH – Base: Dezembro/2021 

 
Tabela 79 - Despesas com remuneração na SEJUSP.  

*Os valores constantes na seguinte Planilha são previstos dentro do Orçamento Geral do Estado.  
Mês Valor  

Janeiro  R$        840.426,02  

Fevereiro  R$        809.098,60  

Março  R$        812.454,94  

Abril  R$        819.504,32  

Maio  R$        794.465,02  

96,511,349.51

29,510,333.33

30,920,447.69

21,923,001.00

39,815,541.69

19,955,177.16

18,704,610.86

24,386,111.12

9,261,491.86

27,191,487.65

12,881,617.94

15,811,850.00

 Plantão Médico Presencial

 Plantão Médico Sobreaviso

 Plantão Hospitalar - NM

 Plantão Hospitalar - NS

 Adicional de Insalubridade

 Grat. de Ativ. em Saúde - NM

 Grat. de Ativ. em Saúde - NS

 Adicional Noturno

 Grat. de Produtividade (SEFAZ)

 Gratificação de Ensino Modular

 Grat. de Ativ. Penitenciária

 Plantão Pericial

Demonstrativo de despesas

1,762,560.07

1,286,482.09

1,329,755.24

1,348,773.11

1,436,381.56

1,480,397.74

1,575,703.41

1,641,233.48

1,685,647.19

1,762,434.67

1,828,072.28

1,838,645.38

1,401,798.59

3,343,747.52

3,289,596.95

3,172,417.42

3,212,029.13

3,422,736.43

3,519,738.86

3,745,654.21

3,914,181.47

4,002,941.09

4,173,932.34

4,301,860.62

4,356,023.36

4,663,682.40
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146 

Junho  R$        792.977,09  

Julho  R$        812.885,73  

Agosto  R$        779.199,15  

Setembro  R$        823.298,98  

Outubro  R$        813.416,95  

Novembro  R$        698.283,60  

Dezembro  R$        835.477,10  

Gratificação Natalina  R$        506.648,26  

TOTAL:  R$ 10.138.135,76  

Fonte: Folha de Pagamento – SIGRH – Base: Dezembro/2021 

 

Tabela 80 - Despesas com remuneração na PMAP.  
*Os valores constantes na seguinte Planilha são previstos dentro do Orçamento Geral do Estado. 

Mês Valor  

Janeiro  R$    24.205.840,91  

Fevereiro  R$    23.441.296,42  

Março  R$    23.573.154,25  

Abril  R$    24.526.342,79  

Maio  R$    23.632.211,68  

Junho  R$    23.928.845,96  

Julho  R$    24.705.587,65  

Agosto  R$    24.230.744,00  

Setembro  R$    24.781.787,00  

Outubro  R$    25.091.265,31  

Novembro  R$    24.689.434,30  

Dezembro  R$    25.526.623,42  

Gratificação Natalina  R$    22.523.253,97  

TOTAL:  R$ 314.856.387,66  

Fonte: Folha de Pagamento – SIGRH – Base: Dezembro/2021. 

 
Tabela 81 - Despesas com remuneração no IAPEN.  

*Os valores constantes na seguinte Planilha são previstos dentro do Orçamento Geral do Estado.  

Mês Valor  

Janeiro  R$       5.582.095,07  

Fevereiro  R$       5.560.802,40  

Março  R$       5.623.340,86  

Abril  R$       5.620.228,74  

Maio  R$       5.610.151,63  

Junho  R$       5.781.619,44  

Julho  R$       5.710.976,12  

Agosto  R$       5.751.388,22  

Setembro  R$       5.841.082,23  

Outubro  R$       5.958.018,93  

Novembro  R$       6.037.282,27  

Dezembro  R$       6.088.509,80  

Gratificação Natalina  R$       5.374.024,01  

TOTAL:  R$    74.539.519,72  

Fonte: Folha de Pagamento – SIGRH – Base: Dezembro/2021. 

 

Tabela 82 - Despesas com remuneração no CBMAP.  

Os valores constantes na seguinte Planilha são previstos dentro do Orçamento Geral do Estado. 
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Mês Valor  

Janeiro  R$       9.716.615,38  

Fevereiro  R$       9.261.522,62  

Março  R$       9.322.198,54  

Abril  R$       9.599.210,64  

Maio  R$       9.455.846,81  

Junho  R$       9.688.096,80  

Julho  R$       9.473.481,74  

Agosto  R$       9.735.849,91  

Setembro  R$       9.541.907,13  

Outubro  R$       9.735.247,32  

Novembro  R$       9.589.140,48  

Dezembro  R$    10.180.507,99  

Gratificação Natalina  R$       8.895.982,47  

TOTAL:  R$ 124.195.607,83  

Fonte: Folha de Pagamento – SIGRH – Base: Dezembro/2021. 

 
Tabela 83 - Despesas com remuneração na DGPC.  

Os valores constantes na seguinte Planilha são previstos dentro do Orçamento Geral do Estado. 
Mês Valor  

Janeiro  R$           8.842.449,53  

Fevereiro  R$           9.058.432,35  

Março  R$           8.613.977,44  

Abril  R$           8.597.414,15  

Maio  R$           8.608.936,27  

Junho  R$           8.844.414,23  

Julho  R$           8.576.431,88  

Agosto  R$           8.600.783,78  

Setembro  R$           8.752.548,44  

Outubro  R$           8.817.621,62  

Novembro  R$           8.931.922,40  

Dezembro  R$           9.303.286,38  

Gratificação Natalina  R$           7.767.323,38  

TOTAL:  R$       113.315.541,85  

Fonte: Folha de Pagamento – SIGRH – Base: Dezembro/2021. 

 
Tabela 84 - Despesas com remuneração na POLITEC.  

Os valores constantes na seguinte Planilha são previstos dentro do Orçamento Geral do Estado. 
Mês Valor  

Janeiro  R$           4.138.600,79  

Fevereiro  R$           4.042.730,94  

Março  R$           4.064.716,33  

Abril  R$           4.142.610,47  

Maio  R$           4.227.556,17  

Junho  R$           4.342.548,73  

Julho  R$           4.150.606,53  

Agosto  R$           4.146.740,57  

Setembro  R$           4.163.089,24  

Outubro  R$           4.366.242,53  

Novembro  R$           4.289.260,45  

Dezembro  R$           4.522.821,77  

Gratificação 

Natalina 
 R$           3.670.010,17  

TOTAL:  R$         54.267.534,69  



 

     

148 

Fonte: Folha de Pagamento – SIGRH – Base: Dezembro/2021. 

 

Tabela 85 - Despesas com remuneração do Estado, exceto Saúde, Educação e Segurança Pública. 
Os valores constantes na seguinte Planilha são previstos dentro do Orçamento Geral do Estado. 

Mês Valor  

Janeiro  R$         31.469.114,71  

Fevereiro  R$         31.367.256,11  

Março  R$         31.320.320,01  

Abril  R$         31.257.071,14  

Maio  R$         30.892.754,53  

Junho  R$         32.932.455,98  

Julho  R$         31.577.466,78  

Agosto  R$         30.859.000,90  

Setembro  R$         31.430.905,33  

Outubro  R$         31.164.330,38  

Novembro  R$         31.324.144,22  

Dezembro  R$         34.163.495,43  

Gratificação 

Natalina 
 R$         28.504.779,89  

TOTAL:  R$       408.263.095,41  

Fonte: Folha de Pagamento – SIGRH – Base: Dezembro/2021. 

 

A SEAD também gerencia o benefício de Vale-Transporte, concedidos aos servidores do 

executivo estadual (com exceção dos servidores da Saúde e Educação, que possuem gerência 

própria), através de contrato estabelecido entre o Sindicato das Empresas de Transporte de 

Passageiros do Estado do Amapá – SETAP e SEAD, para o fornecimento, carga e recarga de cartão 

de Vale-Transporte Eletrônico – VTE. Assim, através da Planilha abaixo, apresentamos os valores o 

benefício concedido, bem como o valor da contribuição do servidor. 
 

Tabela 86 - Vale–Transporte (com exceção dos servidores da Saúde e Educação, que possuem gerência 

própria). 

Mês Benefício  
Contribuição do 

Servidor 
Quantidade 

Janeiro  R$                53.006,80   R$       32.555,50  326 

Fevereiro  R$                49.526,00   R$       29.837,71  305 

Março  R$                52.672,40   R$       32.714,35  324 

Abril  R$                51.867,20   R$       32.714,35  319 

Maio  R$                50.886,00   R$       31.150,31  313 

Junho  R$                43.397,20   R$       26.077,22  267 

Julho  R$                48.448,40   R$       29.246,51  298 

Agosto  R$                47.630,00   R$       29.268,35  293 

Setembro  R$                46.327,60   R$       28.706,68  285 

Outubro  R$                46.006,40   R$       28.083,79  283 

Novembro  R$                47.792,80   R$       28.814,68  294 

Dezembro  R$                34.280,40   R$       18.847,44  211 

TOTAL:  R$              571.841,20   R$     348.016,89  3518 

Fonte: Folha de pagamento – SIGRH. 

 

Em relação a Amapá Previdência – AMPREV, destaca-se que é um órgão cuja Natureza 

Jurídica está definida como Serviço Social Autônomo, possuindo autonomia administrativa e 

financeira e tendo suas atividades acompanhadas e supervisionadas pelo Conselho Estadual de 

Previdência – CEP. Pelo exposto, a Secretaria de Estado da Administração não possui a atribuição 

regimentar de realizar a supervisão sobre a AMPREV. 
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Os valores relacionados à AMPREV estão informados no item 6.1 alínea h). 

 

d) Informações sobre os controles internos considerados imprescindíveis à 

demonstração da boa e regular aplicação dos recursos públicos, indicando se há necessidade de 

implantação de unidades de controle interno setorial. 

A Secretaria de Administração incluiu na sua reestruturação administrativa, a Assessoria de 

Controle Interno, com a finalidade de promover a adoção das boas práticas de gestão, alinhado às 

recomendações dos órgãos de controle do Estado (CGE e TCE), desde então, se deu início ao 

aperfeiçoamento da equipe e ao aprimoramento dos procedimentos da SEAD. Decreto Estadual nº 

0422 de 30 de janeiro 2019. 

As informações mais detalhadas referentes ao controle interno estão apresentadas no item x, 

alínea x e no anexo II, - Relatório do controle interno. 

 

e) Informações sobre cadastro de pessoal, controles de frequência, concessão de 

vantagens (gratificações, promoções e adicionais) e benefícios (férias, licenças, entre outros). 

Maiores informações relativas a este tópico estão discriminadas no item 2.3, alínea a, no 

tópico da CGP sobre ponto eletrônico, bem como, no item 12.2, alínea c. 

As despesas referentes às Indenizações de Fardamento (devida à servidores militares e do 

IAPEN) totalizaram o valor de R$ 8.054.400,00 (Oito milhões, cinquenta e quatro mil e quatrocentos 

reais) e estão demonstradas na tabela 87. A variação mensal desses valores acontece em virtude da 

variação do quantitativo de servidores que mensalmente recebem tais benefícios, pois o seu 

pagamento ocorre no mês de seu aniversário, para os servidores do IAPEN e quando do usufruto de 

férias, para os servidores militares. 

 
Tabela 87 - Indenização Fardamento 
Mês  Quantidade  Valor 

Janeiro 737 1.153.600,00 

Fevereiro 552 854.000,00 

Março 80 99.200,00 

Abril 521 802.800,00 

Maio 562 865.600,00 

Junho 63 76.400,00 

Julho 669 1.039.600,00 

Agosto 457 700.000,00 

Setembro 482 738.000,00 

Outubro 425 650.400,00 

Novembro 548 847.200,00 

Dezembro 161 227.600,00 

TOTAL: 5.257 8.054.400,00 

Fonte: Folha de Pagamento – SIGRH – Base: Dezembro/2021 

 

As despesas com o Auxílio Jaleco no ano de 2021 perfizeram o valor de R$ 3.017.000,00 (três 

milhões e dezessete mil reais), e este benefício foi concedido a 5.257 (cinco mil, duzentos e cinquenta 

e sete) servidores, conforme explanado na planilha abaixo: 

 
Tabela 88 - Auxílio Jaleco 

Mês  Quantidade  Valor 

Janeiro 2 2.000,00 

Fevereiro 5.652 2.826.000,00 

Março 01 500,00 

Abril 104 52.000,00 

Maio 05 3.000,00 

Junho 03 3.000,00 
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Julho 01 1.000,00 

Agosto 65 33.500,00 

Setembro 05 3.000,00 

Outubro 132 66.000,00 

Novembro 23 14.000,00 

Dezembro 25 13.000,00 

TOTAL: 6.018 3.017.000,00 

Fonte: Folha de Pagamento – SIGRH – Base: Dezembro 2021 

 

Foram pagas 1.116 (um mil, cento e dezesseis) indenizações trabalhistas no ano de 2021 e 

estão demonstradas na tabela abaixo, perfazendo o valor total de R$ 5.889.951,71 (Cinco milhões, 

oitocentos e oitenta e nove mil, novecentos e cinquenta e um reais e setenta e um centavos). O valor 

de cada indenização varia de acordo com as informações constantes nos processos administrativos 

que são instruídos pelos setoriais de recursos humanos de cada órgão do Executivo Estadual, 

mediante requerimento do servidor. 

 
Tabela 89 - Indenização Trabalhista 

Mês  Quantidade Valor 

Janeiro 54 480.195.68 

Fevereiro 88 567.586,06 

Março 67 514.015,05 

Abril 104 52.000,00 

Maio 84 651.231,50 

Junho 93 665.322,60 

Julho 76 476.131,99 

Agosto 65 546.689,88 

Setembro 155 707.595,51 

Outubro 120 515.605,24 

Novembro 136 649.462,43 

Dezembro 74 544.311,45 

TOTAL: 1.116 5.889.951,71 

Fonte: Folha de Pagamento – SIGRH – Base: Dezembro/2021 

 

Na planilha abaixo, estão demonstrados todos os gastos com o pagamento de ajuda de custo, 

no ano de 2021, perfazendo o valor total de R$ 663.334,21 (Seiscentos e sessenta e três mil, trezentos 

e trinta e quatro reais e vinte e um centavos). 

 

Tabela 90 - Despesas com Ajusta de Custo. 
Mês Valor 

Janeiro  R$      9.281,07  

Fevereiro  R$    79.203,02  

Março  R$    39.703,02  

Abril  R$    97.629,98  

Maio  R$    50.759,64  

Junho  R$    30.867,88  

Julho  R$    71.409,25  

Agosto  R$    54.340,16  

Setembro  R$    46.622,91  

Outubro  R$    91.937,92  

Novembro  R$    81.937,92  

Dezembro  R$      9.641,44  

TOTAL:  R$ 663.334,21  

Fonte: Folha de Pagamento – SIGRH – Base: Dezembro/2021 
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f) Informações sobre as atividades da Imprensa Oficial. 

 

Núcleo de Imprensa Oficial  

Novo sistema DIOFE 

O sistema do Diário Oficial utilizado atualmente encontra-se com limitação tecnológica para 

evolução de novos módulos e funcionalidades, desta forma, há a necessidade de aquisição de outra 

plataforma, que possibilite a substituição do atual, bem como, a otimização dos processos desde o 

recebimento até a publicação no Diário Oficial do Estado. No ano de 2021, o NIO buscou soluções 

para encontrar a melhor alternativa de sistema para implantação no Estado, com o objetivo de 

melhorar sua rotina de produção, acesso, segurança de dados e disponibilização das publicações ao 

usuário final.  

O PRODAP, enquanto gerenciador de sistemas no âmbito do Governo do Estado, é 

responsável pelo desenvolvimento de um novo sistema, em vista disso, foi realizada reunião para 

identificar as suas responsabilidades. Na ocasião, informou-se a necessidade de disponibilização de 

acesso ao servidor de desenvolvimento do novo sistema, bem como a indicação de um líder técnico 

para distribuir funções e acompanhar o fluxo do projeto. No entanto, o presente projeto foi 

descontinuado. 

Diante da inviabilidade do desenvolvimento de um novo sistema pelo Prodap, foram 

realizadas buscas e pesquisas de novos sistemas que pudessem atender a necessidade do Estado. Ao 

longo das pesquisas foi identificada a possibilidade de contratação de empresa especializada em 

desenvolvimento de software próprio para Diários Oficiais. Com isso, a empresa Auto Page realizou 

a apresentação do sistema com a demonstração de seus módulos e funções. Posteriormente, foi 

desenvolvida uma proposta econômica para a aquisição do sistema IONews. 

Tendo em vista o melhor entendimento do sistema IONews, a equipe da SEAD realizou 

contato com clientes usuários deste sistema, para poder entender a experiência que o sistema tem 

proporcionado.  

Após estudos e observações citados acima, foi elaborado um Plano de Trabalho referente à 

contratação de um novo sistema de automação para a produção do Diário Oficial do Estado do 

Amapá. 

Foi solicitado às empresas detentoras de softwares de automação para diários oficiais e ao 

NCC/SEAD, propostas econômicas para inserção no estudo técnico preliminar. Com relação às 

empresas, apenas uma enviou proposta, enquanto o Núcleo de Contratos e Compras não obteve 

resultado em sua pesquisa, impossibilitando a continuidade da licitação. 

Encontrou-se uma solução desenvolvida, utilizada pela Imprensa Oficial do Estado do Pará- 

IOEPA, em que a equipe técnica da IOEPA apresentou o sistema e-Diário para a equipe da SEAD, 

onde verificou-se a praticidade deste sistema e foi definida esta opção como sendo mais viável e que 

demandaria menor tempo para o início do processo até a implantação, definindo a realização de um 

Acordo de Cooperação Técnica com a IOEPA. Desta forma, o NIO iniciou o pedido de autorização 

para abertura de processo. Devidamente autorizado, a SEAD solicitou documentações da autarquia, 

conforme orientado pela assessoria jurídica desta SEAD para verificar a regularidade da IOEPA. 

 

Reajuste de taxas da Imprensa Oficial 

As taxas da Imprensa Oficial não sofrem reajuste há pelo menos 17 anos. Fazendo-se um 

comparativo com os valores praticados nos Estados do Norte, foi possível observar que os do Estado 

do Amapá estão abaixo dos demais. Desta forma, foi solicitada a realização de cálculos para chegar 

a um valor ideal para o reajuste, o processo encontra-se na PGE para análise. 

 

Informações de quantidade de publicações e arrecadação de Diários Oficiais de janeiro a 

dezembro de 2021: 

 
Tabela 91 – Detalhamento de Publicações. 
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Mês 
Publicações 

Arrecadação (de acordo com 

informações da SEFAZ) 

Ordinárias Extra Extraordinárias  

Janeiro 20   R$ 10.855,50 

Fevereiro 20   R$ 6.660,50 

Março 25 2  R$ 19.080,50 

Abril 22  3 R$ 8.627,00 

Maio 21  
 

R$ 8.941,50 

Junho 22 2  R$ 11.444,50 

Julho 24 1 1 R$ 22.094,50 

Agosto 24 1 
 

R$ 15.053,50 

Setembro 20   R$ 19.715,50 

Outubro 19   R$ 11.291,50 

Novembro 19   R$ 15.643,00 

Dezembro 23  1 R$ 27.611,00 

Total 259 6 5 R$ 177.018,50 

Fonte: Controles CGPL 

 

Total arrecadado em 2021 (Fonte SEFAZ): R$ 177.018,50. 

Cadastros de clientes efetuados no sistema: 439, sendo 106 ativados.  

Matérias protocoladas no total: 29.277. 

Matérias pagas solicitadas: 1.698. 

 

Indicador comparativo de arrecadação anual: 

 

Itens 2020 2021 Variação anual 

Total arrecadado anual 148.943,00 177.018,50 +18,8% 

 

Os valores arrecadados variam conforme a quantidade e tamanho, medido em centímetros, 

das matérias em cada edição publicada. 

 

g) Informações a respeito da supervisão sobre a Amapá Previdência (AMPREV), na 

forma do art. 87, VI, e art. 15, XXIII, 1, da Lei estadual 0811, de 2004. 

 

A Amapá Previdência – AMPREV, é um órgão cuja Natureza Jurídica está definida como 

Serviço Social Autônomo, possuindo autonomia administrativa e financeira, tendo suas atividades 

acompanhadas e supervisionadas pelo Conselho Estadual de Previdência – CEP. 

Hoje, participam efetivamente do CEP como titular e suplente, a Secretária de Administração 

Suelem Amoras e a Secretária Adjunta Regina Duarte, respectivamente, conforme Decreto Estadual 

nº 2281 de 06 de julho de 2021. 

O Núcleo de Folha de Pagamento da SEAD é responsável ainda, pelas informações dos custos 

previdenciários gerados na Folha de Pagamento do Governo do Estado. As despesas previdenciárias 

(patronais e segurados) com servidores efetivos são recolhidas ao sistema próprio de previdência – 

Amapá Previdência (AMPREV) e estão especificadas no Gráfico 17, com valor anual de R$ 

429.678.297,03. 
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h) Evolução do indicador de resultado do índice de servidores estaduais capacitados 

por ano até 2021. 

A capacitação de servidores estaduais é de competência regimental da Escola de 

Administração Pública do Amapá – EAP, portanto, este item não se aplica a esta secretaria. 

 

i) Evolução do indicador de resultado do programa índice de capacitação para 

servidores estaduais por ano até 2021. 

A capacitação de servidores estaduais é de competência regimental da Escola de 

Administração Pública do Amapá – EAP, portanto, este item não se aplica a esta secretaria. 

 

j) Evolução do indicador percentual sistema de RH implantado por ano até 2021. 

 

O Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento – SIGRH, 

atualmente está implantado nos órgãos da administração direta e indireta do governo do estado. 

Através do sistema, esses órgãos realizam a gestão dos seus recursos humanos e processam 

os pagamentos dos seus servidores, sob a gestão da SEAD.  

Desde o ano de 2016 o sistema foi implantado com informações funcionais e financeiras em 

100% dos órgãos do Estado, visto a necessidade de gerir o pagamento dos servidores. 

Levando em consideração os dados do mês de dezembro de 2021, foi processado pelo SIGRH 

o pagamento de 38.053 servidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 
 

A Secretaria de Estado da Administração – SEAD, que tem por missão formular, implementar, 

modernizar e gerir a política de Gestão de Pessoas, Patrimônio e Serviços corporativos do GEA, 

obteve diversos avanços  

Na área de gestão de pessoas destaca-se o andamento dos concursos realizados em 2017 e 

2018, como o Concurso Polícia Militar-Soldado 2ª classe e Concurso IAPEN. Com isso, foi possível 

fortalecer o quadro de servidores do Estado e profissionalizar ainda mais os serviços disponibilizados 

à população.  

Houve em 2021 a continuidade do processo de transformação digital, com a implementação 

dos processos 100% digitais, no qual foi um marco na aplicação de novas tecnologias, permitindo 

uma grande economia aos cofres públicos, com sustentabilidade e uso eficiente dos recursos, 

proporcionando a tramitação de documentos e processos de forma muito mais ágil e segura. Essa 
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transformação foi decisiva para a implementação do sistema misto de trabalho, nas modalidades em 

teletrabalho e presencial, evitando aglomerações, diante do cenário da pandemia, sem deixar de 

manter a qualidade do trabalho. 

Na área de gestão do patrimônio, houve a criação de comissão para implantação dos 

procedimentos contábeis e patrimoniais conforme Portaria conjunta nº 001/2021 – 

SEAD/SEFAZ/CGE, em atendimento ao Decreto Estadual nº 2121/2021 que determina a 

Implantação dos procedimentos destinados à redução ao valor recuperável, à reavaliação e à 

depreciação dos bens móveis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder 

Executivo, e adota outras providências.  

Com relação à gestão dos contratos corporativos, a SEAD deu sustentação às estratégias 

administrativas de Governo, buscando a melhoria contínua dos processos e serviços, bem como o 

cumprimento das metas físicas e financeiras estabelecidas no PPA. Além disso, foram realizadas 

novas contratações e aditivos de contratos, com o objetivo de melhorar os serviços prestados no 

Estado. 

Ainda há muitos desafios a serem enfrentados, mas a SEAD está cada vez mais preparada, 

buscando sempre o seu aprimoramento, com a capacitação de seu pessoal, além da adição de novos 

servidores ao quadro efetivo do Governo do Estado, contribuindo para a profissionalização do corpo 

técnico do Estado. 

A Secretaria de Estado da Administração conseguiu obter êxito nos objetivos que foram 

estipulados para o ano de 2021, sempre em busca de alcançar melhores resultados na gestão de alta 

performance. 
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ANEXOS 

Anexo I - Rol de Responsáveis 

Anexo II - Relatório do Controle Interno 
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Anexo I - Rol de Responsáveis 
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TIPO DE RELATÓRIO: PARECER ANUAL DE GESTÃO 
EXERCÍCIO: 2021 
UNIDADE JURISDICIONADA: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 
PERÍODO DE ELABORAÇÃO: 2º Quadrimestre/2022 

 

I - INTRODUÇÃO 

O parecer a seguir refere-se ao Relatório de Gestão do exercício 2021 produzido pela Assessoria 
de Controle Interno (ACI) da Secretaria de Estado da Administração (SEAD), elaborado consoante as 
orientações do Tribunal de Contas do Estado (TCE) e segundo as competências das Unidades de 
Assessoramento do Gabinete desta Secretaria, contidas no regulamento da SEAD, conforme Decreto 
n. º 0422, de 30 de janeiro de 2019.  

Ressalta-se que as competências da ACI são as atribuídas à Controladoria Geral do Estado 
(CGE) pela Lei n. º 2.148, de 14 de março de 2017, que respalda à assessoria exercer, dentre outras 
atividades, a medição e avaliação quanto à eficiência, eficácia e efetividade dos procedimentos de 
controle interno, através das atividades de auditoria interna, conforme inciso V do art. 7º da Lei n. º 
2.148/2017. 

Visando atender as orientações e normativas do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, 
apresentam-se as questões que seguem para serem analisadas pelo órgão de controle externo, ressaltando 
que a atividade da ACI é de assessoramento, não competindo a emissão de relatórios de auditoria. 

O parecer buscou compreender o ambiente externo e interno no qual a gestão de riscos esteve 
inserida na organização no exercício, razão pela qual busca-se identificar objetivos, resultados e 
eventos que influenciaram no atingimento ou não desses.  
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II - OBJETIVO 

Reportar avaliação de dados como metas e resultados das ações/programas desenvolvidos 
na SEAD, avaliar o cumprimento das metas, execução dos programas, avaliação dos resultados 
alcançados ao fim do exercício, baseados na estratégia, governança e alocação de recursos, através 
das suas coordenadorias, no decorrer do exercício de 2021, para a avaliação e análise da Corte de 
Contas. 

O parecer foi baseado nas informações contidas em sistemas corporativos/institucionais, 
nas solicitações desta assessoria durante o ano de 2021 e, em última análise, no próprio Relatório 
de Gestão elaborado pela SEAD. 

 
 

III - DESENVOLVIMENTO E METODOLOGIA 

Com referência nas Decisões Normativas emitidas pelo TCE/AP, o controle interno da 
SEAD baseou-se na política de gestão de riscos do Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission (COSO), cujo objetivo foi o de orientar as organizações quanto a 
princípios e melhores práticas de controle interno, assegurando a produção de relatórios 
financeiros confiáveis e prevenção de fraudes. 

Nesse modelo, o controle interno é definido como um “processo projetado e implementado 
pelos gestores para mitigar riscos e alcanças objetivos” (COSO, 1992). Ademais, consiste na 
utilização de práticas de avaliação de riscos, e não em modelo de gestão de riscos em sentido 
estrito. 

Importante, ainda, destacar o conceito de risco como a “possibilidade de ocorrência de um 
evento que possa afetar o alcance dos objetivos” (COSO, 1992). 

O modelo concentra-se nos seguintes componentes: ambiente de controle, análise de 
riscos, atividades de controle, informação e comunicação e monitoração. Esses elementos constam 
na exigência do Tribunal de Contas do Estado. 

 
 

IV - CONTROLE INTERNO DA UNIDADE E SEUS ELEMENTOS 

a) Ambiente de Controle. 

Com o surgimento da pandemia em 2019, com reflexos no país a partir de 2020, causada 
pelo novo Coronavírus (COVID-19), verificou-se a permanência dos riscos associados ao 
ambiente de controle, no exercício de 2021, em função do referido cenário de saúde nacional. 

Em função da pandemia, o trabalho ao longo do exercício de 2021 foi realizado de maneira 
mista, ou seja, de forma remota e presencial. Diante da referida modalidade, observou-se, ao longo 
do exercício, a adequada adaptação dos servidores desta unidade jurisdicionada (UJ) à referida 
modalidade de trabalho, sem consideráveis comprometimentos na execução de suas atividades. 

Diversas ações foram realizadas pela alta gestão da Secretaria para promover o adequado 
monitoramento das atividades planejadas. A exemplo dessas ações pode-se citar a realização de 
reuniões virtuais ou semipresenciais periódicas, em que a alta gestão realizava o acompanhamento 
das ações em andamento e das que deveriam ser iniciadas, deixando claro que as políticas, 
procedimentos e engajamento do corpo funcional deveriam manter os padrões de qualidade 
necessários para a prestação adequada dos serviços. Há de se ressaltar que o referido empenho do 
corpo técnico desta Secretaria, em manter os padrões de qualidade na prestação de seus serviços, 
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faz-se necessário, visto que a unidade gerencia diversos contratos corporativos com reflexo em 
diversas UJs do Estado do Amapá. 

Ademais, informa-se que, em agosto de 2021, deu-se início às obras de reforma do prédio 
da SEAD, o que impactou no regime de trabalho misto adotado pela unidade, tendo em vista que 
houve a desmobilização total do andar superior, deixando cerca de 60% dos servidores em home 
office em tempo integral. 

Foi possível, também, verificar que dentre as principais ações para o exercício estava a de 
readequação e publicação dos POP’s e Fluxos organizacionais das atividades desenvolvidas na 
UJ, bem como a readequação do corpo técnico de trabalho nos setores, fruto do dimensionamento 
da força de trabalho iniciada no exercício de 2020. Isso demonstra maior assertividade na 
adequação do quadro funcional, conforme a necessidade da administração e capacitação do 
servidor.  

Atesta-se ainda o comprometimento da alta gestão da SEAD na mitigação dos riscos 
identificados ao longo do exercício, o que contribui de maneira eficiente para o alcance dos 
objetivos planejados. Dessa forma, considerando os riscos ao ambiente de controle, atestou-se que 
a Secretaria, através da alta gestão, atuou de maneira diligente, pautando a atuação da unidade aos 
princípios da administração pública e às melhores práticas governamentais. 

 

b) Avaliação dos Riscos 

Sabe-se que fatores externos e internos influenciam os eventos que podem ocorrer em 
qualquer organização. Há fatores, principalmente externos, comuns a todos os entes públicos, cita-
se como exemplo a delicada situação fiscal, orçamentária e financeira pela qual a maior parte dos 
entes federativos e esferas de poder passam nos últimos anos. 

Conforme artigo 2º do Decreto n. º 0422, de 30 de janeiro de 2019, à Secretaria de 
Administração compete as atividades ligadas à área de recursos humanos, patrimônio, serviços 
corporativos, transportes, sistemas e outras. Diante do vasto campo de atuação, a ACI utilizou 
verificação de questões-chave na avaliação de riscos da unidade.  

A análise partiu da verificação da existência ou não de objetivos claramente estabelecidos 
que contemplassem que a operação da unidade fosse eficiente, eficaz e efetiva para a consecução 
desses. Diante dos objetivos da atividade, estabelecidos no Planejamento Estratégico (2021-2023) 
e em ações pontuais da SEAD, foi possível avaliar este componente. Vale ressaltar que o referido 
Planejamento Estratégico teve seu período de aplicação reduzido com o objetivo de conciliá-lo 
com o PPA, buscando, assim, maior aderência aos planos e metas traçados. 

No ambiente de avaliação de riscos, busca-se identificar os riscos inerentes que são aqueles 
que a organização terá de enfrentar na falta de medidas que a administração pode adotar para 
alterar a probabilidade ou o impacto dos eventos e os riscos residuais que são aqueles que ainda 
permanecem após a resposta da administração, bem como as demais espécies de riscos existentes.  

Em linhas gerais, analisando a Secretaria de Estado da Administração, verificaram-se 
alguns riscos ao longo do exercício em questão. Como exemplo, pode-se citar o cenário imposto 
pela pandemia causada pelo Covid-19, que impactou diretamente os serviços que eram realizados 
de maneira presencial. Esse cenário impôs a necessidade da adoção do regime misto de trabalho, 
em que alguns servidores executavam seus trabalhos de forma presencial e outros adotaram o 
home office, segundo as deliberações da alta gestão. Nesse sentido, o referido cenário se mostrou 
eficiente ao longo do tempo, devido à adequada adaptação da equipe. Vale ressaltar que a nova 
conjuntura impulsionou a transformação digital, viabilizando a tramitação de processos de forma 
eletrônica e a disponibilização de mais serviços à população em portal digital. Para ambos os 
exemplos de riscos citados, atesta-se que a condução da SEAD ocorreu de maneira eficiente.  
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Ainda quanto aos riscos, cita-se, novamente, o delicado cenário fiscal, orçamentário e 
financeiro enfrentado ao longo dos anos. Esse panorama trouxe à unidade incertezas quanto à 
continuidade e expansão da prestação de serviços à sociedade amapaense, tendo em vista o alcance 
da Secretaria na administração estadual em áreas essenciais com a gestão de contratos 
corporativos. Mesmo assim, a unidade encerrou o exercício com todas as despesas integralmente 
empenhadas, liquidadas e pagas ou inscritas em restos a pagar. Ocorreu, ainda, a digitalização de 
diversos serviços prestados por esta Secretaria, tal ação trouxe economia e otimização na prestação 
dos serviços.  

Atesta-se que foi realizada a elaboração dos indicadores no último quadrimestre de 2020 
das coordenadorias desta Secretaria, tendo sua publicação realizada ao longo do exercício de 2021. 
No entanto, não houve ainda a publicação dos indicadores de produtividade das atividades da 
Coordenadoria Administrativa e Financeira (CAF). Destaca-se que os indicadores dos POP’s e 
Fluxos da coordenadoria em questão já estão em processo de conclusão e validação e deve seguir 
para homologação e publicação ao longo do exercício de 2022. Verificou-se que houve a utilização 
parcial de indicadores de resultado, o que representou um risco, tendo em vista que tal cenário 
dificultou a mensuração dos resultados gerais alcançados. 

Diante dos fatos expostos, constatasse que os riscos identificados por esta Assessoria, ao 
longo do exercício de 2021, foram mitigados a um nível tolerável. 

 

c) Atividades de Controle 

As atividades de controle são materiais e formais, como políticas, procedimentos, técnicas 
e ferramentas, implementadas pela gestão para diminuir os riscos e assegurar o alcance dos 
objetivos (IN Conjunta MP/CGU n. º 01/2016). Essas atividades podem ser de detecção e 
prevenção. 

Atesta-se que a Secretaria de Administração adota diversas atividades de controle como 
segregação de funções, revisões de ações, manuais, procedimentos de autorização e os 
operacionais padrão etc. 

Verificou-se que a alta gestão atuou proativamente nas atividades de controle, como 
exemplo, cita-se a criação de POP’s e Fluxos das atividades executadas no âmbito da Secretaria e 
dos indicadores de desempenho, buscando dar maior transparência aos usuários de serviços, 
garantir uniformidade na atuação da SEAD, bem como viabilizar o repasse de tarefas aos novos 
servidores que venham a compor a equipe técnica desta Unidade Jurisdicionada. 

Ademais, apesar de existir segregação de funções em atividades sensíveis como 
processamento de folha, a falta de registro no ambiente de sistema que formalize esta segregação 
ainda persiste. A referida inconformidade foi alvo de recomendação expedida por esta Assessoria 
ao fim do exercício de 2021. 

 

d) Informação e Comunicação 

As informações produzidas pela unidade devem ser apropriadas, tempestivas, atuais, 
precisas e acessíveis, devendo ser armazenadas e comunicadas de maneira que o corpo de 
servidores consiga cumprir suas responsabilidades. 

Ressalta-se que a SEAD atua de maneira transversal com outras Secretarias do Estado, já 
que administra diversos contratos corporativos, realiza o processamento mensal da folha de 
pagamento, entre outras atividades. Dessa forma, além de se estabelecer meios de comunicação 
internos como intranet e reuniões virtuais, há ainda a comunicação externa com os demais órgãos. 
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Verificou-se que as principais fontes de informação da Secretaria atenderam de maneira 
satisfatória às necessidades. Os principais sistemas utilizados foram o Sistema Integrado de Gestão 
de Recursos Humanos (SIGRH), Sistema de Processamento de Documentos (PRODOC), Sistema 
Integrado de Gestão de Documentos (SIGDOCS) e Sistema Integrado de Planejamento e 
Administração Financeira (SIAFE). No primeiro, são tratados dados relativos à folha de 
pagamento do Estado; no segundo, são questões relativas ao envio e recebimento de processos 
tramitados interna e externamente; já o terceiro realiza o armazenamento e a gestão de 
documentos, por fim a gestão orçamentária, execução financeira e informações contábeis. 

Em todos os sistemas citados, a extração de dados ocorre mediante geração de relatórios. 
A SEAD dispõe da Coordenadoria de Sistemas Corporativos (COSIC) que realiza diversas 
customizações, extrações de dados no SIGRH ou, dependendo da informação, trata diretamente 
com a empresa desenvolvedora para que a informação seja extraída. A utilização desse sistema 
pelos demais servidores obedece à metodologia de perfis de acesso consoante o grau de 
necessidade e cargo do usuário, demonstrando-se seguro.  

É importante informar que a SEAD não realiza o gerenciamento corporativo do SIAFE, 
tendo somente como funções os lançamentos de execução de seus atos e extração de relatórios 
próprios. Em caso de não atendimento a suas demandas relativas ao sistema, deve reportar-se à 
Secretaria de Planejamento ou à Secretaria da Fazenda, referentes a assuntos de orçamento e 
contábil/financeiro, respectivamente.  

 

e) Atividades de Monitoramento 

A função do monitoramento é verificar se os controles internos são adequados e efetivos. 
O referido monitoramento deve ser contínuo, além de realizar avaliações específicas com base em 
métodos e procedimentos predefinidos, cuja abrangência e frequência dependem da avaliação de 
riscos e da eficácia dos procedimentos de acompanhamento contínuo. 

Desta forma, esta assessoria buscou orientar a alta gestão e as coordenadorias da SEAD 
para as ações necessárias quanto às inconformidades identificadas, bem como quanto às 
oportunidades de otimizações. Ao longo do exercício de 2021, esta Assessoria de Controle Interno 
realizou recomendações e notificações formais, conforme detalhado abaixo:  

 
– Recomendações  

 

1. Depreciação e Avaliação de Ativos. 

2. Envio, processamento e a tramitação de informações e documentos 
necessários à apreciação e ao registro, pelo Tribunal de Contas do Estado do 
Amapá, de atos de Admissão de Pessoal e de realização de Concurso Público, 
conforme Instrução Normativa nº 03/2020 - TCE/AP. 

3. Acompanhamento e Gestão de Contratos através do Sistema SIGA. 

4. Publicação de pagamento por ordem cronológica no site da SEAD 

5. SIGRH GEFIP/SEFIP 

6. Otimização do Ambiente de Controle da Secretaria de Administração. 

7. Segregação de funções críticas no fechamento da folha de pagamento de 
pessoal do Estado do Amapá. 
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– Manifestação: 
 

1. Alcance do Limite de Alerda da Despesa com Pessoal do Estado do Amapá. 
 

Quanto à ausência de lançamentos dos valores de depreciação, identificada no exercício 
de 2020 e fruto de recomendação no exercício de 2021, foi realizada a devida orientação à alta 
gestão que buscou meios para o saneamento da inconformidade identificada. Esta UJ realizou 
reuniões estratégicas com a alta gestão de outras secretarias envolvidas nesse processo, visando 
buscar formas de sanear a inconformidade apontada. Dessa forma, foi constituída uma comissão 
responsável pelas ações necessárias ao saneamento do referido fato, as quais devem ser 
encaminhadas a este controle interno juntamente com os resultados alcançados, quando os 
trabalhos forem concluídos.  

Ainda quanto ao monitoramento, pode-se informar que esta assessoria participou de forma 
instrutiva de reuniões junto aos setores desta SEAD, bem como acompanhou a execução de ações 
ao longo do exercício de 2021, visando apoiar e viabilizar a execução dos atos práticos de maneira 
segura e eficiente. 

 

V - DAS COORDENADORIAS 

1. Coordenadoria de Gestão Patrimonial e Logística (CGPL) 

A CGPL está subordinada à Secretaria Adjunta de Logística e tem como competência a 
propositura de políticas públicas, definição de normas, planejar e promover ações de gestão de 
patrimônio mobiliário, imobiliário, almoxarifado, abastecimento, comunicação administrativa e 
publicação de atos oficiais do Estado do Amapá, conforme art. 33 do Decreto n. º 0422, de 30 de 
janeiro de 2019. Em sua composição, quatro núcleos atuam a consecução dos objetivos que lhe 
competem. 

Abaixo, destacam-se as principais ações desta coordenadoria executadas ao longo do 
exercício de 2021. 

 

1.1. Da Gestão de Bens 

Em relação à gestão de almoxarifado, a SEAD atuou, ao longo do exercício de 2021, na 
implantação da nova versão do módulo almoxarifado em todos os órgãos do Governo do Estado, 
através de uma agenda de treinamentos que abordava os aspectos negociais e a operacionalização 
do sistema. Após a finalização da agenda de treinamentos, foi possível aumentar o número de 
órgãos que utilizam o referido módulo.  

Buscando dar maior assertividade às informações acerca dos bens móveis, foi recebido e 
analisado o total de 44 relatórios, referentes aos inventários, encaminhados pelos órgãos, dentro e 
fora do prazo estabelecido, o que corresponde a 88% do total de 50 órgãos. Informa-se que visando 
a consolidação do inventário anual e envio à SEFAZ, foi extraído do SIGA mobiliário os relatórios 
dos 6 órgãos faltantes. 

Já em relação à gestão do patrimônio imobiliário, realizada através do Sistema Integrado 
de Gestão Administrativa (SIGA), observa-se que do quantitativo total de registros constantes no 
banco de dados, para fins de controle, utiliza-se apenas os bens cadastradas com o status de 
“ativos”. Os demais são dados com inconsistências que estão sob a análise da CGPL.  

Quanto à análise supracitada, visando viabilizar a regularização de todas as informações 



Governo do Estado do Amapá 
Secretaria de Estado da Administração 

 

10 

constantes no SIGA, esta SEAD buscou junto a cartórios, prefeituras e órgãos públicos o 
compartilhamento de informações, de que tenham posse, de imóveis.  

Buscando a regularização contábil do patrimônio do Estado, a SEAD deu início às 
atividades da comissão de implantação da depreciação de bens móveis, em que foi possível 
sistematizar o processo de depreciação de bens, segundo a legislação vigente, através do SIGA. O 
processo de depreciação pelo sistema tem previsão de entrar em vigor em 2022. 

 

1.2. Da Gestão de Combustível 

No tocante à gestão de combustível do Estado, pode-se observar, através dos dados 
repassados pela CGPL, que ao longo do exercício de 2021 o GEA atingiu o consumo total de mais 
de 3.180.998 (três milhões, cento e oitenta mil, novecentos e noventa e oito litros e trinta e nove 
decilitros) litros de combustível. A gasolina foi o combustível mais utilizado, com um percentual 
de execução de 47%, seguida pelo Diesel S10, com consumo de cerca de 44% e o Diesel Comum, 
com 9% do total consumido.  

O consumo apresentado resultou em um custo total de R$ 17.523.454,92 (dezessete 
milhões, quinhentos e vinte e três mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e dois 
centavos).  

Ainda quanto ao consumo, os órgãos que mais consumiram combustível foram a Polícia 
Militar (PM) e a Delegacia Geral de Polícia Civil (DGPC), com cerca de 41,58% e 12,63% do 
total de combustível. 

Conforme os dados do sistema de abastecimento, LINK CARTÃO DE BENEFÍCIOS, 
foram abastecidos cerca de 1.495 (mil, quatrocentos e noventa e cinco) veículos. Desses, cerca de 
430 são da PM e 228 da DGPC. 

Foram realizados 73.642 (setenta e três mil, seiscentos e quarenta e dois) abastecimentos, 
sendo que 37.360 foram realizados pela PM e 9.907 pela DGPC. Diante do exposto, é possível 
observar que mais de 50% dos abastecimentos, que ocorreram no exercício de 2021, são realizados 
em favor da PM. 

 

1.3. Da Gestão da Impressa Oficial. 

Quanto à Imprensa Oficial, conforme exposto por esta coordenadoria, o sistema do Diário 
Oficial utilizado atualmente encontra-se defasado, com limitação tecnológica para evolução de 
novos módulos e funcionalidades. Dessa forma, há a necessidade de aquisição de outra plataforma 
que possibilite a substituição do atual, bem como a otimização dos processos. No ano de 2021, 
esta UJ buscou soluções para encontrar a melhor alternativa de sistema para implantação no 
Estado. Algumas prováveis soluções tecnológicas foram identificadas e seguem no exercício de 
2022 para providências. 

Em relação às atividades desenvolvidas, no exercício de 2021 foram arrecadados mais de 
R$ 177.000,00 (cento e setenta e sete mil reais), em cerca de 1.698 (mil, seiscentos e noventa e 
oito) matérias pagas publicadas. O total de matérias publicadas foi de 29.277 (vinte e nove mil, 
duzentos e setenta e sete). 

 
1.4. Da Análise e Acompanhamento da Coordenadoria. 

1.4.1. Da Análise de Riscos – Após análises, os seguintes riscos foram identificados: 
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I Dos Riscos Inerentes: 
 

a) Um risco inerente a ser apontado é quanto à quantidade de bens imóveis sem 
a devida documentação cartorária regular. Ressalta-se que esta SEAD tem 
tomado providências para o saneamento deste risco. 

b) Outro risco a ser observado é a falta de normativo externo à SEAD regulando 
a utilização, por parte dos demais órgãos do GEA, dos POP’s e Fluxos 
processuais que versam sobre a baixa, inventário e demais ações voltadas 
para a gestão do patrimônio. 

 
II Do Risco de Controle1: 
 

a) Diversas inconsistências foram identificadas ao longo do exercício com 
relação ao Sistema Integrado de Gestão Administrativa Patrimonial – SIGA 
Patrimônio. Foi detectado que as informações patrimoniais que contêm o 
número patrimonial de identificação iniciado com “R” são classificados, 
internamente, como “rascunho”.  Esses rascunhos apresentam 
inconsistências na base de dados, não sendo possível excluir, editar, baixar 
ou cancelar os itens mencionados. Diante disso, o número de registros no 
sistema, para fins de controle, limita-se aos bens com status de “ativo”. Tal 
situação é de difícil entendimento para o usuário externo, causando assim 
dificuldades quanto à análise dos dados. 

 
 

1.5. Do Monitoramento. 

Ao longo do exercício de 2021 esta ACI trabalhou com proximidade a esta coordenadoria, 
buscando sempre auxiliar as práticas e controles adotados. Conforme exposto no item anterior, foi 
possível a identificação de pontos de riscos a serem trabalhados, tendo sido, ao longo do ano, 
alguns saneados a um nível tolerável, do ponto de vista deste controle interno, e outros pendentes 
de ações a serem executadas no exercício de 2022. 

 

1.6. Das Atividades de Controle. 

Algumas atividades junto à CGPL foram acompanhadas por esta assessoria, tendo sido 
utilizado o método consultivo e/ou educativa. A rotatividade de pessoal da coordenadoria foi um 
fator que gerou impactos no acompanhamento desta assessoria. 

 

1.7. Da Recomendação 

Além das recomendações formais encaminhadas ao gabinete desta SEAD, recomenda-se, 
ainda, que seja produzido normativo interno que trate da utilização, por parte dos demais órgãos 
do GEA, dos POP’s e Fluxos processuais que versam sobre a baixa, inventário e demais ações 
voltadas para a gestão do patrimônio. 

 
1 Risco de controle consiste na incapacidade do sistema de controle interno de evitar ou detectar 
oportunamente um erro importante. 
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2. Coordenadoria Administrativa e Financeira (CAF). 

Conforme art. 49 do Decreto n. º 0422/2019, cabe à CAF programar, coordenar, 
supervisionar, orientar e controlar a execução das atividades setoriais nas áreas de pessoal, 
tecnologia da informação, comunicações administrativas, material, patrimônio, serviços gerais, 
transporte, finanças e contratos e convênios desta UJ. 

Abaixo, destacam-se as principais ações desta coordenadoria executadas ao longo do 
exercício de 2021. 

 

2.1 Acompanhamento dos Contratos Corporativos e Administrativos; 

A CAF realiza o acompanhamento dos contratos administrativos desta UJ, bem como dos 
contratos corporativos em que a SEAD é a responsável. Em relação aos contratos administrativos, 
foram aditivados dois contratos e formalizadas treze novas contratações. Já em relação aos 
contratos corporativos, foram aditivados treze contratos e formalizadas seis novas contratações. 

Durante o exercício de 2021, foram adquiridos diversos equipamentos e mobiliários para 
o melhor desenvolvimento das atividades desta UJ. No primeiro semestre de 2021, foram 
realizados serviços de pequenos reparos e manutenção no prédio sede da SEAD e em seus anexos. 
No mês de agosto de 2021, em parceria com a Secretaria de Estado da Infraestrutura (SEINF), 
foram iniciadas as obras de reforma do prédio sede da SEAD. Em vista disso, as atividades de 
aquisição foram intensificadas, com o intuito de substituir todo o mobiliário e adequar o parque 
tecnológico da SEAD. 

 
2.2 Resultado da Execução dos Serviços Administrativos e Gestão de Contratos 

Corporativos; 

Quanto à manutenção dos serviços administrativos, esta SEAD executou cerca de 66,15% 
de sua disponibilidade orçamentária e 80% das metas físicas. A incompatibilidade de execução 
entre a meta física e a financeira, deu-se devido à revisão das metas físicas e financeiras do PPA 
2020-2023 ter ocorrido apenas no exercício de 2021. As revisões realizadas entraram em vigor a 
partir do ano de 2022. 

Já em relação aos contratos corporativos, identificou-se a execução de cerca de 81% da 
meta financeira e 105% da meta física. Ressalta-se aqui a mesma problemática supracitada quanto 
as metas físicas. 

 
2.3 Da Execução Orçamentária e Financeira. 

Conforme o arquivo disponível no link 
https://sigdoc.ap.gov.br/public/verArquivo.jsf?token=c8eddd8459b31598d3d55356ed50ec04, 
observa-se que a SEAD realizou de forma adequada a execução orçamentária e financeira.  

Quanto à inscrição em Restos a Pagar Processados e Não Processados, informa-se que esta 
SEAD buscou, junto à Secretaria de Estado da Fazenda, regularizar o quantitativo do saldo inscrito 
no exercício e de exercícios anteriores, visto que grande parte do saldo existente se refere à folha 
de pessoal, a qual teve todo seu pagamento realizado e apenas aguarda a baixa contábil do saldo 
existente.  

Ressalta-se que durante o primeiro semestre de 2021, pouco se conseguiu avançar com 
essas regularizações. Já no segundo semestre, a SEAD disponibilizou um de seus servidores para 
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dar apoio nas ações de regularização, o que resultou em um aumento na quantidade de 
regularizações realizadas. Após o retorno à SEAD do referido servidor, as ações de regularização 
voltaram aos patamares anteriores, mantendo a significativa distorção dos saldos de restos a pagar. 

 
2.4 Da Análise e Acompanhamento da Coordenadoria. 

2.4.1 Da Análise de Riscos – Após análises, os seguintes riscos foram identificados. 

I Dos Riscos Inerentes: 

 
a) Um risco inerente a ser observado envolve a necessidade de normativo interno que 

trate da mensuração da jornada de trabalho/produtividade dos servidores que atuam 
em home office. Atualmente, essa mensuração fica a cargo da gestão de cada 
coordenadoria. 
 

b) Observa-se, ainda, um risco quanto às obras em andamento na Secretaria. A 
presente obra gerou a necessidade de direcionar mais pessoas para o trabalho em 
regime de home office, bem como causou interrupções eventuais na 
disponibilidade de energia elétrica ou de internet do prédio da SEAD, 
influenciando na produtividade laboral. 

 

II Dos Riscos de Controle: 

a) Um dos riscos de controle identificados está associado à falta de informações 
tempestivas e fidedignas constantes no Sistema Integrado de Gestão 
Administrativa de Contratos – SIGA CONTRATOS. O presente risco foi alvo de 
recomendação formal expedida por esta assessoria de controle interno, por meio da 
Recomendação n° 03/2021. 

b) Outro risco de controle a ser relacionado faz referência ao ambiente de controle da 
Secretaria de Administração, que carece de normativo interno que verse sobre a 
circulação de pessoal interno e externo. 

 

III Do Risco Residual2: 

a) Observou-se a continuidade do risco associado à inscrição de restos a pagar, 
resultando na distorção significativa dos saldos contábeis. Informa-se que a SEAD 
encaminhou ofício para a Secretaria de Estado da Fazenda com recomendação 
expedida por esta assessoria, no ano de 2020, e a devida reiteração em 2021, quanto 
à regularização dos saldos de restos a pagar. 

 
 
 
2.5 Do Monitoramento. 

 
2 Risco residual é o risco que persiste após ter sido levado em consideração as ações de mitigação de risco, 
tais como atividades de controle. 
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Ao longo do exercício de 2021 esta ACI trabalhou com proximidade a CAF, buscando 
sempre auxiliar as práticas e controles adotados na coordenadoria. Conforme exposto no item 
anterior, foi possível a identificação de pontos de riscos a serem trabalhados ao longo do ano, 
tendo sido alguns saneados, a um nível tolerável do ponto de vista deste controle interno, e outros 
pendentes de ações a serem executadas no exercício de 2022. 

 
2.6 Das Atividades de Controle. 

Algumas atividades junto a esta CAF foram acompanhadas por esta assessoria, tendo sido 
utilizado o método amostral de seleção aleatória quanto aos processos de pagamento e análise de 
contratos firmados. Ressalta-se, ainda, que em muitos processos ou ações esta Assessoria pôde 
atuar de forma consultiva e/ou educativa. 

 
2.7 Da Recomendação 

Além das recomendações formais encaminhadas ao gabinete desta SEAD, recomenda-se 
que seja produzido normativo interno que trate da mensuração da jornada de 
trabalho/produtividade dos servidores atuando em home office. 

 

3. Coordenadoria de Gestão de Pessoas (CGP) 

A competência e demais atribuições da CGP estão dispostas no art. 10º do Decreto n. º 
0422/2019, em seu caput, o qual dispõe que à Coordenadoria da Gestão de Pessoas, diretamente 
subordinada ao Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas, compete formular políticas públicas, 
definir normas e coordenar as ações de planejamento, desenvolvimento, seleção de pessoas, gestão 
de carreiras e remuneração dos servidores no âmbito do Poder Executivo Estadual. 

Abaixo, destacam-se as principais ações desta coordenadoria executadas ao longo do 
exercício de 2021. 

 

3.1. Dimensionamento da Força de Trabalho da Secretaria de Administração. 

Em julho de 2021, foi reelaborado o projeto de Dimensionamento da Força de Trabalho da 
Secretaria, selecionando-se a Coordenadoria de Gestão de Pessoas como projeto-piloto, em que 
se iniciou o estudo através de uma nova coleta de dados. O referido projeto estendeu-se durante o 
ano de 2021 e será concluído em 2022. 

A finalidade é mensurar o quantitativo ideal de pessoas em relação à quantidade de 
servidores alocados atualmente nos setores. Além do objetivo específico do dimensionamento da 
CGP, a SEAD/AP possui como meta a expansão desta ferramenta de gestão para as demais 
coordenadorias. 

Uma das contribuições do estudo foi demonstrar a importância do mapeamento de 
processos e entregas através do documento “Manual de Procedimentos Operacionais Padrão da 
CGP”, ferramenta implementada em 2020. O referido documento evidencia minuciosamente as 
ações necessárias para a realização dos serviços, apresentando as entregas a serem realizadas por 
cada setor e tornando padrão os procedimentos.  

 
3.2. Regulamentações. 
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Ao longo do ano de 2021, foram iniciadas ou dada a continuidade em regulamentações que 
versam sobre matérias relacionadas aos direitos e deveres dos servidores do Governo do Estado 
do Amapá.  

Em novembro de 2021, publicou-se o Decreto n. º 4.278, referente à regulamentação de 
férias. Ademais, foi finalizada e está em fase de homologação a minuta do Decreto do Ponto 
Eletrônico, do Decreto do Estágio Probatório e do Decreto de Concessão de Licença Prêmio. 
Encontra-se, ainda, em elaboração a minuta da Portaria do Ponto Eletrônico, do Decreto de Abono 
de Permanência, da Certidão de Tempo de Serviço e do Ressarcimento ao Erário.  

Portanto, pode-se observar que a SEAD tem trabalhado e avançado na elaboração de 
regulamentações atualizadas, de modo a trazer segurança jurídica no que concerne aos direitos e 
deveres dos servidores do Estado do Amapá. 

 
3.3. Consolidação de Fluxos e POP’s. 

O projeto de Consolidação de POP’s e Fluxos teve início em 2020 e foi concluído no ano 
de 2021. Em dezembro de 2021, a SEAD contava com 94 POP’s e 66 Fluxos implantados.  

O referido projeto impactou significativamente na agilidade e eficiência quanto à análise 
e ao atendimento das demandas dos processos da Coordenadoria de Gestão de Pessoas, tendo em 
vista o objetivo de reduzir tramitações desnecessárias, além de auxiliar e instruir os servidores no 
desempenho de suas atividades. 

 
3.4. Concurso Público. 

No exercício de 2021, houve continuidade das fases e o cumprimento das etapas dos 
concursos públicos para provimento de vagas para a Polícia Técnico Cientifica, Polícia Militar – 
Soldado 2ª classe, Grupo Gestão Governamental, Instituto de Administração Penitenciária – 
IAPEN. O detalhamento da atual situação de cada concurso está apresentado no item 1, b, na Parte 
Específica do RG.  

Destaca-se, ainda, o concurso público do Grupo Gestão Governamental 2018, em que 
foram empossados, no ano de 2021, um total de 22 servidores. Dentre eles, 19 assistentes 
administrativos, 2 analistas jurídicos e 1 analista de finanças e controle, os quais foram lotados 
nos órgãos de acordo com as necessidades da Administração Pública. 

  
3.5. Folha de Pagamento 

O custo da Folha de Pagamento do GEA, no ano de 2021, foi de R$ 2.806.011.099,09 (dois 
bilhões, oitocentos e seis milhões, onze mil e noventa e nove reais e nove centavos). Esse valor 
corresponde ao pagamento de 32.962 servidores, dispostos da seguinte forma: 23.215 servidores 
efetivos, 4.041 servidores temporários (contrato administrativo e plantonistas), 2.340 servidores 
comissionados e 3.370 servidores federais (à disposição do Estado). 

Além desses valores, ainda, há o custo da folha com horistas, que foi de R$ 51.423,81 
(cinquenta e um mil, quatrocentos e vinte e três reais e oitenta e um centavos). Houve, também, o 
pagamento do Abono-FUNDEB, verba que beneficiou a 11.266 servidores, e totalizou o valor de 
R$ de R$ 36.051.200,00 (trinta e seis milhões, cinquenta e um mil e duzentos reais), no mês de 
dezembro de 2021. 

    
3.6. Da Análise e Acompanhamento da Coordenadoria. 
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3.6.1. Da Análise de Riscos: Quanto à análise de risco, apresenta-se como riscos 
identificados por esta assessoria o que segue: 
 

I Dos Riscos Inerentes: 
 

a) Um dos riscos inerentes identificados é a falta de segregação de funções 
implantadas dentro do SIGRH. Não há o registro efetivo da aprovação, no 
SIGRH, dos valores relativos à folha de pagamento, realizada pelos chefes 
de folha de pagamento dos setoriais de cada secretaria, sendo registrado 
apenas o fechamento realizado na SEAD.  

b) Detectou-se, também, a falta de metodologia e regulamentação para a 
mensuração e avaliação da produtividade dos servidores em teletrabalho no 
âmbito do GEA. 

c) Ademais, outro risco inerente apontado é quanto às falhas identificadas na 
implantação e parametrização do sistema de registro de ponto eletrônico, 
ocasionadas pela empresa contratada, gerando fragilidades na aferição das 
jornadas de trabalho. 

 
II Do Risco de Detecção: 
 

a) O risco de detecção apontado foi quanto à atuação da Unidade de Controle e 
Auditoria de Folha de Pagamento, a qual não desenvolve suas atividades 
baseadas nas práticas de auditoria do COSO. No entanto, realiza conferências 
e verificações padrão, carecendo de análise de riscos e emissão de 
recomendações ao Núcleo de Folha de Pagamento. 

 
 

3.6.2. Do Monitoramento. 

Ao longo do exercício de 2021, esta ACI trabalhou buscando auxiliar as práticas e controles 
adotados na Coordenadoria. Conforme exposto no item anterior, foi possível a identificação de 
pontos de riscos a serem trabalhados. Esta assessoria deve intensificar o monitoramento junto a esta 
coordenadoria ao longo do exercício de 2022, de modo a buscar a identificação dos demais riscos 
existentes, bem como emitir recomendações quando necessário.  

 
3.6.3. Das Atividades de Controle. 

Esta ACI pôde atuar de diversas formas junto a CGP, buscando sempre a identificação de 
riscos e o apoio à alta gestão, além da expedição de recomendações formais. Na coordenadoria, foi 
possível realizar o acompanhamento de diversas ações, como, por exemplo, o tratamento e 
processamento da folha de pagamento, além do acompanhamento que a coordenadoria realiza junto 
aos setoriais de departamento pessoal das secretarias que são monitoradas. 

 
3.6.4. Recomendações. 

Diante das informações apresentadas nos tópicos anteriores, esta assessoria de controle 
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interno recomenda o que segue:  
 
a) Recomenda-se que seja demandado à Coordenadoria de Sistemas Corporativos a 

customização de uma função no sistema SIGRH, que satisfaça o risco apontado no 
tópico anterior, “Da Análise de Risco”, que trata da falta de segregação de funções 
dentro do SIGRH. É importante destacar que esta ACI expediu a recomendação n. º 
08/2021, no dia 16 de dezembro de 2021, no sentido de orientar a inserção, no SIGRH, 
do fechamento parcial da folha pelos setoriais e posterior homologação por parte do 
NFP, quando do fechamento final da folha de pagamento do Estado. 
 

b) Recomenda-se a elaboração de regulamentação do teletrabalho, no âmbito do 
Governo do Estado do Amapá, de forma a sanar o risco do item 3.6.1– Da Análise de 
Risco, inciso I, letra B. 

 
c) No que concerne ao risco apontado, que trata das falhas identificadas na implantação 

e parametrização do sistema de registro de ponto eletrônico, informa-se que a empresa 
contratada para implantação do ponto eletrônico foi notificada, no ano de 2021, a fim 
de que realizasse as customizações necessárias para o efetivo funcionamento do 
sistema. Caso a empresa não cumpra com suas obrigações, recomenda-se que seja 
considerada a aplicação de sanções administrativas, previstas no art. 87, da lei 
8.666/93. Persistindo as irregularidades quanto à prestação do serviço, que a 
administração avalie a possibilidade de rescisão contratual e realização de nova 
licitação para execução do citado serviço. 
 

d) Recomenda-se que sejam feitas melhorias na atuação realizada pelo Setor de 
Auditoria de Folha de Pagamento, bem como promova maior aproximação com esta 
ACI. 

 
 

4. Coordenadoria de Sistemas Corporativos (COSIC) 

A competência e demais atribuições da COSIC estão dispostas no art. 45º do Decreto n. º 
0422/2019, em seu caput, o qual dispõe que à Coordenadoria de Sistemas Corporativos, 
diretamente subordinada ao Secretário Adjunto de Gestão de Logística, compete, atuar no 
planejamento e na implantação de todo e quaisquer projetos de Tecnologia da Informação sob 
gestão da Secretaria de Estado da Administração que tenham abrangência corporativa no âmbito 
do Governo do Estado do Amapá, bem como fazer gestão sobre as áreas de atendimento aos 
usuários e gestão de processos.  

Abaixo, destacam-se as principais ações desta coordenadoria executadas ao longo do 
exercício de 2021. 

 

4.1. Da Segurança da Informação. 

Algumas medidas de segurança da informação são adotadas pela COSIC, de modo a 
garantir que não haja acesso indevido ao sistema, como podemos listar abaixo: 

Controle de criação de senhas: Para que um usuário tenha acesso ao SIGRH e ao SIGA, a 
COSIC solicita o preenchimento de uma ficha de solicitação de usuário padrão, que deve conter a 
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assinatura do chefe imediato do requerente. Posteriormente, é encaminhada via ofício à SEAD. 
Após o recebimento da solicitação, é feita a checagem se o vínculo do servidor está ativo no 
SIGRH e se os dados no qual ele solicita corresponde à sua lotação. 

Controle de Acesso: A Unidade de Atendimento ao Usuário (UATU) é responsável por 
atender as solicitações de criação e atualização de acesso aos usuários dos sistemas corporativos. 
Os pedidos são encaminhados à SEAD com as especificações de perfil pretendido e a UATU 
realiza a ativação dos perfis. Ao longo do exercício de 2021 foram atendidas 413 solicitações de 
controle de acesso. Desses, 101 são relativos ao SIGRH e 312 ao SIGA. 

Monitoramento do log de acessos: Todas as ações feitas pelos usuários são monitoradas 
através de log de acesso, que registra operações como consultas, alterações e exclusões de 
informações nos sistemas. Dessa forma, garante-se que todas as ações executadas deixem um 
histórico para eventual consulta. O log registra também o endereço IP do computador de onde 
aquela ação foi executada, possibilitando até o rastreio do local de onde partiu a ação. 

 

4.2. Das Ações Planejadas para o Exercício. 

Para o ano de 2021 a COSIC realizou dois planejamentos, um voltado para ações dos 
sistemas corporativos e outro voltado para ações internas de melhorias organizacionais.  

Foram realizadas 15 ações voltadas para os sistemas corporativos, dessas sete foram 
concluídas ainda em 2021, sete ações encontravam-se em andamento ainda em 2022 e uma 
atividade foi suspensa por se tratar da Customização de modulo de usuários externo para o 
PRODOC. Tal ação não se mostrou mais necessária, visto que o GEA viabilizou um acordo de 
cooperação técnica com o TRF-4 para utilização do SEI, já que é um sistema mais completo com 
relação à gestão de processos eletrônicos. 

 

4.3. Desenvolvimento e produção de sistemas. 

A COSIC tem como um dos principais objetivos atuar na melhoria e adequação dos 
sistemas corporativos gerenciados pela SEAD. O processo de melhoria é nominado de 
customização. 

Durante o ano de 2021, a COSIC realizou os seguintes projetos de customização: 

 Reformulação do Portal do Servidor – SIGRH; 
 Customização do módulo Concessão de Licença Prêmio – SIGRH; 
 Processamento de Progressão Individual – SIGRH; 
 Pasta Funcional Digital – SIGRH; 
 Restrição de Recebimento de Plantão Médico em Férias – SIGRH; e 
 Depreciação de bens moveis – SIGA. 

 

4.4. Do Suporte e Atendimento aos Usuários. 

A COSIC é responsável pelo suporte e atendimento dos setoriais de recursos humanos e 
dos setoriais de material e patrimônio de todos os órgãos do Governo do Estado. 

Os atendimentos são feitos de forma remota através de um sistema de solicitação. Ao longo 
do exercício de 2021, foram realizados cerca de 1.157 atendimentos voltados para os sistemas 
SIGRH, SIGA e PRODOC. 
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Por fim, informa-se que a COSIC, em conjunto com a UAC, atuou na implantação da nova 
versão do módulo almoxarifado em todos os órgãos do Governo do Estado, através de uma agenda 
de treinamentos que abordava os aspectos negociais e a operacionalização do sistema. Essa agenda 
foi executada durante os meses de agosto e setembro, de forma presencial, na Escola de 
Administração Pública (EAP). Ressalta-se que todos os órgãos já receberam treinamento para 
utilização do sistema e que a operacionalização é de responsabilidade de cada órgão. 

 

4.5. Treinamento aos Usuários. 

A COSIC detém, também, a função de aplicar os treinamentos para os órgãos do Poder 
Executivo do Estado que solicitam capacitação no SIGRH, SIGA e PRODOC. Mediante as 
dificuldades geradas por conta da pandemia em curso, a administração pública teve que se 
readaptar através de treinamentos remotos por videoconferência e, em casos de treinamentos 
presenciais, foi necessário a limitação de participantes, restringindo-se a cinco pessoas.  

Ao longo do ano de 2021, foram realizados 106 treinamentos, sendo destes 27 voltados 
para o SIGRH, 68 para o SIGA e 11 para o PRODOC. Com os referidos treinamentos, foi possível 
ofertar capacitações a um total de 367 servidores do GEA. 
 

 
4.6. Da Análise e Acompanhamento da Coordenadoria. 

 
4.6.1. Da Análise de Riscos. 

Não foi possível identificar riscos considerados a um nível acima do tolerável nesta 
coordenadoria. As oportunidades de melhoria foram abordadas de forma presencial, ao longo do 
exercício, com a equipe técnica da COSIC e tratadas de maneira suficiente. 

 
 

4.6.2. Do Monitoramento. 

Esta ACI trabalhou em parceria com a COSIC ao longo do exercício de 2021 na análise de 
dados e identificação de inconformidades nos sistemas e processos. Até o fim do exercício citado, 
poucos pontos de riscos foram identificados na coordenadoria em questão.  

 
 

4.6.3. Das Atividades de Controle. 

Com as atividades de monitoramento, pôde-se identificar na coordenadoria um ambiente 
de trabalho que proporciona uma razoável segurança diante do acompanhamento realizado por 
esta ACI. Cabe ressaltar que a COSIC foi grande parceira desta ACI nas análises realizadas nos 
dados produzidos pelas demais coordenadorias, sempre buscando fornecer informações 
suficientes, bem como produzir ou solicitar a empresa responsável pelo sistema, relatórios para as 
análises realizadas. 
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VI - Conclusão 

A Secretaria de Estado da Administração, no ano de 2021, iniciou uma reforma no piso 
superior, em que foi necessário realocar setores e adotar o teletrabalho para diversos servidores. 
Ademais, buscou gerir, da melhor forma possível, as dificuldades causadas pelo Covid-19, ainda 
sentidas em todo o Território Nacional. 

Diante desse cenário, a SEAD conseguiu adaptar-se de maneira que as ações e programas 
propostos nos instrumentos de planejamento (PPA, LDO e LOA) tivessem o menor impacto 
possível, conforme exemplos já tratados no decorrer deste parecer e no relatório de gestão. 

Dessa forma, esta assessoria de controle interno considera que os critérios de gestão e 
controles propostos estão de acordo com o que rege as boas práticas organizacionais da 
administração pública, bem como considera regular as informações contidas nos sistemas 
corporativos e demais fontes de informação, atendendo, de maneira suficiente, o disposto na IN 
n. º 01/2017 e DN n. º 18/2021 – TCE/AP. 
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